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Askerimiz nasıl karşılandı? 
Hcatavn o Darr $<evölfilç öçö.lfildl<e 
aDcayolnfilo~on bayrr~ğooııo ÖtP>tbiıDerr 
Fransız 
a skerleri 

Hudutta kll'alarımızı 
karşılayıp selclmladılar 

Hatayda halk en büyük 
bayram günlerini yaşıyor 

lskenderun 5 (Haber) - Dün gece- lerile kucaklaşmışlar, alay bayıağını öp

Yarısında ilk Türk müfrezeleri Hassa müşlerdir. Huduttaki Fransız askerleri, 

asayişi teminde kendilerile beraber vazi· 
fe alacak Mehmetçikleri selamlamışlar • 
dır. 

Jloktasından Hataya girmiştir. Hataya 
ilk giren kıtalarımızın kumar.danları bin 
başı Süleyman Dinçsoy, yüzbaşı Celal, 
Yüzbaşı Emin, üstteğmen Muzaffer, teğ-
lben Rıdvan, asteğmen Saimdir. Daha önceden Iskenderuna giren öncü 

Haftalardanberi bu mseut günü bekli- müfrezeler alayın konaklıyacağı mahaL 

Yen Hataylılar bütün geceyi ayakta ge. leri tesbit etmişler ve hazırlamışlardır. , 
Çİrmişler, Türk askerlerini candan bir Hataya giren alayımızın kararaAhı 
levinçle, gözyaşları dökerek kar§ılamı~ Beylanda olacaktır. Bu sabah saat bqte 
lardır. de Albay Şükrü Kanatlının kumandasm. 

On binlerce halk, hududa karla' git. daki asıl kuvvetlerimiz Hatay toprakla· 
lllller ve Tilrk kumandanlarile, asker· nna girmişlerdir. 
-----~-----~-------------------------~-------------------------~~~~~~ 

J aponya Fransaya 
ateş püskürüyor 
Fransanın işgal ettiği ada 
Annama mı, Çine mi ait? 

Çındı ]dfxmlara casmlflk surttndan iki asker kurşuna diziliyor. 
_.. Yazt8ı 4 üncüde 

Sıcakların tesirile 
.. dört kişi öldü 

t>un sıcakhk derecesi güneşte 
l>lbı .. sa . e .kadar yükselmişti 

Jar )11aUıı evvelkı günkü şıddetll sıcak- bqka dUn de şehirde sıcağın tesiriyle 
~ den, Yalnız plijlara dökillen dört ki§l ölmli§tür. 

&ruından değil, ıehirde it ba-
llada 'bu11U1anJbıan da k banlar ve Bunlardan biri lstanbul sahil llhlıiye 
!leye 'batladık. ur r- merkezi levazım ıefl Ziya Sümerdir. 

l>lba barare Ziya Sümer, diln saat ikiye doğru ma-
ld!. p t &ölgede 34,5 gilneıte 58 1&111 ba§mda çalıfD'ken birdenbire fena-
~ atbıü Floryada boğulanlardan _... DırJtnnl 4 lincüdı 

Halayda şenlik ve sevinç tezalıiirlerinden bir görünı"iş 

Fransa ile dostluk 
muahedesi dün 

'Ankarada imzalandı 
Muahedenin müddeti on senedir 

1 -R;s,;;_f- Müşterek bir beyanname 

h 1
• " ve bir protokol da 

te ug imza edildi 
_.. Yazısı 8 incide __ .. ______ ....................... --........ .. 

Flllstlnde 

Yahudiler 
Araplara 
saldırıyor 

.- Yazısı 4 flncflde 

H; BER Perşebm~ gU: nn: n 1 
ı tibaren okuyucu'arma iki 

yeni romun vermeğe 
başlıyor _,_ 

Matmazel 
Şeytan 

Son derece merakh 

Casus romanı 
o 

-2-
) M llyon avcısı 
) Heyecanlı bir 

~~r~ ro":.,anı j 

Ankara, 4 (A.A.) - DugUn Hari
ciye VekAletinde, Türk - Fransız 

dostıu.k muahedesiyle merbutatı o
lan müşterek beyannameler ve pro
tokolün imzası merasiminde Harici
ye Veklll ve Fransız Büyük Elçi
sinden maada harielye genel sekre
ter muavini Nebil Batı, orta elçi Ce-

Vllanh 
kopyaları 

vat Açıkalın ve diğer hariciye erkl
nı lle Fransız bUyUk elçllltl ataşe.ml
Jlterl Albay de Courson ve büyük el. 
Emir Arslan'a dönerek: bu mUnase
çlllk sekreteri B, Roux ve gazeteci
ler bulunmuştur. 

imzada, Suriye mllmesslll EJplr 

~ Dewmı 8 inciae 

sütunun 
çıkarılacak 

Yunan Hüku-
. meli ashnın bir 

Yılanlı sütun 

müzede muha
_f azasını istiyor 

Atinada çıkan Vradini gazetesi )azı.. 
yor: 

"'Maarif vekAletinin arkeoloji şubesi 

direktôrü Marinatos ile Türk mak~tı 
arasında (Delfi sehpası) için bir anlaş
ma yapılmaktadır. İmparator Konstan-

tin İstanbulu süslemek için bunu gö. 
türmüş ve Atmeydanına diktirmişti. Cç 
yılan başı ile üzerine mevzu sehpa öte
denberi k~ptır, Marinatos İstanbul va
lisi ve Türk arkeologlarile temas ederek, 
sütunun iki tane kopyesinin çıkanlması. 
nı ve aslının kapalı bir müzede muhafa- ' 
2:ı-ım istemi~tir. Kop}·elerden biri!;i Is· 
tanbulda ashnm bulunduğu mahalle ve 
diğeri DeWdeki eski yerine dikilecektir.,. 
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Vış sigas.a 

H arp ve teıör 
İspanya ve Çin muharebeleri, son 

haftalar içinde birer terör hareketi ma
!liyetini almıştır. Japonya Çinin büyük 
şehirlerini bombardıman eıdiyor. ispan
yada da Frankonun cumhuriyetçiler ile 
mücadelesi de şehirlerin ve bitaraf ge
milerin bombardımanı şeklini almıştır. 

Gerek Japonyanın ve gerek Frankonun 
hedefleri aynidir: Karşı tarafın mane
vi ya tını sarsarak sert netice elde et
mek. Gemiler üzerine yapılan taarru
zun hedefi ile İspanya limanlanna uğ
nyacak gemileri korkutarak fiili bir ab
luka tesis etmektir. 

İspanya meselesinin İngiltere ile 
İtalya arasında bir itilafa zemin teşkil 
ettiği ve bu mesele üzerinde Londra 
karışmazlık komisyonunda bir anlaş -
ma yapıldığı sırada harbın terör mahiye 
tini alması garip göı-ünebilir. Ancak 
bunun manasını anlayabilmek için İtal
yanın iki hedefini hatırda tutmak la -
zımdır : 

1 - İtalya, önce Frankonun muza{
f er olmasını istiyo.r. 

2 - Fakat birinciden ldaha az ehem· 
miyetli ohruyan bir arzusu da zaferin 
seri, pek seri olmasıdır. 

Böyle seri bir zafer ilkbaharda mu
hakkak gibi görünüyordu. Musolini, ı 6 

nisanda Romada imzalanan itilafname 
ile İngilterenin de zımnen bunu kabul 
ettiği kanaatindedir. 

Acaba bir Franko zaferi, hem de se
ri bir Franko zaferi, ne ıdereceye kadar 
İngiliz - İtalyan itilafının şartlan ara
sındadır? İmzalanan itilafn.:ımenin met
ninde bu şartların yer bulmadığı aşi

kardır. 

Fakat o günkü harp vaziyetine göre, 
böyle bir zafer muhakkak göründüğün
den Musolini bu neticeyi, 16 nisan iti
lafının esaslı bir şartı olarak telakki et
mektedir. 

Bu, İspanya meselesinin halline doğ· 
ru yürünecek olan yolun başlangıç nok
tası olarak kabul edildikten sonra bu
nun ancak bir ~ıkarı olduğu anlaşılır. 
Bunu çıkmaz içine sokan cumhuriyet
çilerin mukavemetleridir. Fakat, İtalya 
bundan Fransayı mes'ul addetmekte
dir. 

Filhakika lngiliz - İtalyan itilafın -
dan sonra Fransanın cumhuriyetçilere 
yardımda bulunduğu anlaşıln:aktadır. 

İtalya, İngiltere - İtalyan itilafının im
zalanır.asiyle artık kendi müdahalesi 
neticesinde meydana gelen fiili vaziye
tin ıneşrulaştığına kanidir. Binaena
leyh meşru vaziyeti değiştirmek için 
yapılan müdahale gerek Frankoya ve 
gerek İtalyaya karşı bir harekettir. İ
talya ile İngiltere arasındaki itilafname 
imzalandıktan sonra Fransız - İtal
yan müzakerelerine başlıyacağı sırada 
İtalya:ia hissedilen asabiyetin sebel.>i 
budur. 

Gerçi bundan sonra Londra kanş
mazlzk komisyonunda bir takım müsbet 
kararlar verilmiştir. Bu kararların ve
rilmesinde İngilterenin Fransa ü
zerinde tazyik yaptığı Fransanın da 
Sovyetler üzerinde müessir olduğu an
laşılmaktadır. Fakat bu kararlar, Mu
solininin beklediği neticeyi tacil etme
memiştir. Komisyonlar tayin edilecek .. 
Bunlar her iki taraftaki "gönüllüleri., 
sayacaklar. Ispanyanm kara.dan ve de
nizden mürakabesi takviye edilecek ... 
Gönüllüler bir nisbet üzere geri çeki
lecekler. Frankonun muhariplik hakla
n tanınacak. Bundan sonra da harp 
nihayetlenmiyeceğinden her iki tarafı 
uzlaştırmıya çalışılacak. Kısa ve kat'i 
zafer bekliyen Musolininin iste::Hği bu 
değildir . 

Bunun içindir ki Franko, elindeki 
tayyare kuvvetleriyle kara:lan denizden 
bombardımana başlamıştır. Bu h-:>:n
bardıman İngiltere kamoyunda derin 
bir akis uyandırmakla beraber, hüku-

dok oru 
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es p veriyor! 
Londrada, büyük 
bır alaka uyandı -
ran bir dava görül. 
rnektedir • 
Bir doktor, 14 ya • ' 
tındaki bir kıza, ka ı 
nuııa mugayir ola -
rak, bir rahim a -
mehyatı yapmakla 
mahkemeye veril
mi~tir. Alek Bam 
ismindeki bu adam 

Alek Banı Londranm en meş-
hur kadın doktor • 

tarından biridir ve yaptığı bu ameliyat 
hakikaten herkesi hayrette bırakmıştır. 
Çünkü kanun gayet sarihtir: 

Ameliyatla çocuk almak, ya annenin, 
yahud da çocuğun hayatı tehlikede bu.. 
lunduğu zaman caizdir. Halbuki bu M
disede anne ve karnındaki yavrusu en iyi 
şarait altında bulunmaktadır ve gebelik 
tabii seyrini takip etmektedir. 

Bunun için, doktorun yaptığı ameliya
tın gayesi çocuğun veya annesinin ha
ya hm değil, bir ailenin namusunu kur
tarmaktır. Halbuki kanunen bu gibi 

K@ınıit t<e~lkD'ff 
e©l ~ ll<dl n 

Amerikalı blr milyonPrln kızı olıu l 
Barbara Hutton, kocası Danimarkalı 

Kont Hangvitz Reventlov'un çocuğunu 

kaçırmak teşebbüsü ile itham etmiş ve 
tevküi için karar almıştr. 

Pariste olan kont, bu karar üzerine, 
Londraya gelmekten çekinmemiş ve 
dnrhal lngiltereye geçmiştir. Kont, 
Londraya gelir gelmez tevkü edilerek 
sorguya çekilmiştir. Adamın, oğlunu ka
çırmak istediğine pek ihtimal verilmi • 
yor. 

metin buna mani olmak için hiç bir te
şebbüste bulunmak niyetinde ·oımadr • 
ğmı Çembertayn Avam Kamarasında 
sarih olarak söylemiştir. Çembcrlaymn 
söylediği şudur: 

- Frankonun bombardıman nokta
sırıl:laki hakkını tanımıyoruz. Fakat bu-

na mani olmak için de bir şey yapacak 
değiliz. Çünkü böyle bir teşebbü: :.in 

muvaffak olması için Frankoya karşı 

silah kullanmak lazımdır. Bu da bir 
Avrupa harbine varabileceğinden İn

giltere bu tehlikeyi göze almak niyetin
de değildir. 

Avam Kamarasında, başvekile karşı 

bu yüzden çok şiddetli hücumlar ya
pılmışsa da Çembcrliiyn noktai nazarı
nı değiştirmiyeceğini beyan etmiştir. 

Terör hareketlerine karşt yapmıya mu· 
vafakat ettiği iki şey şudur: 

Frankoya bir protesto nctası gönde
rilmiştir. Bu hareketlerden vaz geçil -

mesini temin için İtalyaya mürcaatta 
bulunulmuştur. Her ikisi de baştan 

savma cevaplar verdiğinden bombardı
man devam etmektedir. Bununla be· 

rabcr, bombardımanın bekleninlen ne
t:ceyi tacil edeceği de çok şüphelidir. 

Asker: harekat üzerinde en ufak tesiri 
görülmediği gibi, İspanya halkının ar
tık n:!sırlaşan asabı üzerinde menfi bir 
tesir de yamıyor. 

Hülasa; tayyarelerin bütün gürültü
len, yaptıkları tahribat ve terör, İs

panya rr.eselesinin, mukadder olan aki
ctinc doğru yavaş seyr:ni değiştirme-
miştir. A. Ş. ESMER 

hallerde ameliyat ve diğer usullerle çocu.) 
ğu almak yasalctır .. 

Bundan ba5ka, esasen anne olacak O

lan kız böyle bir talebde bulunmamış. 

operatör buna başka bir kadın doktorun 
delaleti üzerine teşebbüs etmiştir. 

Hadisenin daha evvelki safhalarına a.. 
it hikayesi şudur: 
İsmi gizli tutulan bu on dört yaşmdaki 

kız, başka bir kız arkada~ı ile beraber, 
bundan birkaç ay evvel, bir kışlanın Ö· 

nünde, nöbetçi askerlerin talimini seyre
diyormuş. Bu İngiliz "muhafız,. kuvveti 
askerlerinin kıyafetleri hakikaten göze 
çarpacak ve merak uyandıracak bir şekil 
dedir. Bilhassa başlarındaki koca kal
paklar çok dikkate şayandır .. 
Kızlar tecessüslerinde daha ileri git. 

mişler ve kışlanın içerisini de görmek is
temişler. Bunun üzerine, askerler de on. 
ları içeri almışlar ve atlan göstermek için 
ahırları gezmeye davet etmişlerdir .. 

Bu daveti kızlardan biri kabul ediyor. 
öteki daha akıllı davranıp girmek iste
miyor ve çıkıp gidiyor. !çeri girenin ~
kibeti de bugün mahkemeye düşen hadi
seyi ortaya çıkarmıştır .. 

Zavallı kız, başına gelen felaketi ken
disinden biraz daha bUyUk arkadar;ılarma 
anlatıyor onlar da kendisini bir kadın 

doktora götürüyorlar. Kadın doktor kızı 
muayeneden sonra kendisinin yapacağı 

bir şey olmadığını söylüyor ve bir akıl 
danışmak için kızı alıp meşhur kadın 

hastalıkları mütehassısı Alek Barn'a gö
türüyor. 

Doktor kızı muayene ediyo:r ve büyük 
bir tereddüd içine düşüyor: ' ' Kız, bu vakitsiz anne olmaktan dolayı r 
bii) ük bir ıstırab çckmekted.r. Vücu-

dunda da daha vahim bazı hastalıklara 

yol açılmaktadır. Vakıa kızın hayatı teh
likede değildir. Çocuk da a!lnesinin kar
nında tabii bir şekilde büyümektedir. 

Doktor diişünüyor: 
Bu takdirde ameliyat yaparsa kanuna 

muga,;r bir suç işlemiş olacaktır. Fakat 
ameliyat yapmazsa zavallı bir kızın bil -
tün hayatınca ıstırab çekmesine göz gö
re göre razı olmuş bulunacaktır ... 

Ne yapsın? şimdi ortaya bir vicdan 
meselesi çıkmıştır. Doktor vicdanının se
sini dinliyor ve ameliyata karar veri -
yor. Ameliyat muvaffakıyetle neticelen
miş ve çocuk alınarak küçük annenin 
sıhhati kurtarıln11§br. 

Doktor Barn mahkemede: 
- Bu işi, bütün mes'uliyeti üzerime 

alarak yaptrm ve cezama razıyım, diyor. 
Vicdanının .sesini dinliyerek böyle bir 

ameliyat yapmış olan bir doktora karşı 
acaba hakimler de vicdanları ile hareket 
ederek mi bir cevab verecekler? yoksa 
kanunun sarih maddesine göre, operatör 
gayrikanuni ameliyat yapmakla cezalan
dırılacak mı? 

Diğer taraftan adliye de bir mesele 
karşısında bulunmaktadır. Operatöre de 
hak vermek lazımdır. ÇünJ.tü, kanunda 
bu gibi ameliyatın yalnız çocuğu . veya 
annesini öltimden kurtarmak için yapı
labileceği yazılıdır. Çocuğu veya annesi
ni hastalıktan kurtarmak için ameliyat 
yaprlmasma neye cevaz verilmiyor? 

Bir~ok adliyeciler ve doktorlar kanu
na bu şekilde bir madde ilavesini ve bu
nun gözöııünde bulundurularak Alek 
Barn'm beraet.ini istiyorlar. 
Diğer taraftan kıza tecavi:z eden as

kerler Uç seno hapse mabkfım edilmiş
tir. 

1ngillerc her gün ha\'a kuwellerini yeni filolarla zenginleştirmektedir. Bu arada, 
son :;;istem bombardıman tayyarelerinden müteşekkil bir filo, geçen gün tecrübeleri. 
ni yaparak hava ordusuna dahil olmuştur. 

Bunlar bombardıman tayyarelerinin en süratlileridir. Süratleri saatte 260 mil
r.lir. Tayyarede iki kişi ve iki top vardır. 

Coe Luis 
Şmeling maçın
da en bi fa1 af 
~akem : Film ! 
Coe Luiz - Maks Şnıelinğ maçının ga

yet kısa sürmesi her tarafta hayret.le 
karşılanmış, mağlüb olan Alman lıoksö
rU de haksızlığa uğradığym, çüknü böb
reklcrincı yediği bir yumruğun tesiriyle 
bayıldığrnı iddia etmiştir? 

Oyunda hakikaten hata· var mıydı? 
Hakemler bu fikirde değildiler. Fa

kat, son sözii söylemC'k en iyi vo bita
raf bir hakem olan fotoğrafın hakkıydı. 

Maks Şmeling - Coe Luiz maçının fil
mi bu itiraza ccvab vermektedir. Dün
yanın en kısa boks maçı filmi olan bu 
film bugün birkaç kopya olarak basıl
mış ve muhtelif spor hakemlerine gös

terilmiştir. 

124 saniye süren maçın butUn ı::afh:ı.

larını filmde birer birer görmek kabil
dir. Filmde görüldüğüne göre, Alman 
boksöril, Coc Luiz'in anl.,ttığı gibi, kar- ı 
şısındakinc ancak iki yumı .ık vurabil-

lran hudut 
homlsyonu 

Erzurum, 4 - Albay Müzeyyenin başkan 
lığında ve on dört kişiden mUrekkeb İ· 
ran hudud komisyonu dün şehrimizden 
geçerek Trabzona hareket etmiştir. Ko
misyon hudud ve transit meselelerini 
görüşecektir. 

Albay Müzeyyen, Erzurumdan ayrı

lırken şunları söylemiştir: 

"l randa son 17 sene içinde büyük bir 
inkılab oldu. İki büyük şefin yüksek ta
limatı ile Türk - İran dostluğu çok inki
şaf etti. Bu dostluğu hiçbir şey sarsmı
yacaktır. 

miş, fakat zenci boksör rakibinin çene
sine indirdiği sağ yumrukları ile gale
beyi temin etmiştir. Filmde, "Kara bom
bardımancı" nm, Alman bokeörUnUn böb~ 
reklerinc doğru bir yumruk indirdiği gö
rülmemektedir. 

Bu suretle, maçtaki esaslı bir ihti13.f 
halledilmiş bulunuyor: maçtan sonra 
Maks Şmelingin hastaneye yatmasını i
cab ettiren zedelemı1aler rakibinin yum
ruklarından değil, yere düşmesinden i
leri gelmiştir. 
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SiJahsızları h imaye 
H ASAN IWJIÇAYI yazıuor: 

"İngiltere hüktimeli harpleri daha insa .. 
ni bir şekle koymak için çalışıyor. Bıı 

cümleden olarak Jspanyada olduğu gibi 
Uzak Şarkta Çin - Japon harbinde de a.. 
çık şehirlerin bombardıman edilmemesini 
çocukların Ye silahsız halkın himaye olun .. 
rnasını istiyor. Bu hususta teşebbüsler şim 
diye k::ıdar iyi bir neticeye nrmamıştır. 
Halid bu arada Japon hükumeti İngillere..' 
nin teşebbüslerine red cevabı bile vermiş
tir. 

Fakat şimdi bazı Avrupa gazeteleri ha .. ' 
ber veriyor ki İspanyadaki asller değilse 
de Japon hükumeti nihayet bir dereceye 
kadar akıl ve insaf yoluna giriyormuş. Bu 
nun delili de bu harta içinde Londrada 
Japon büyük elçisinin balina balıklarını 
avcılara karşı himaye etmek için İngiltere 
hükumeti ile hir mukavele imza etmesi i
miş! Dundan sonra bazı deniz mıntakala.,. 
rındnki halina balıkları avlıınmıyacakmış. 

Öyle ya .• Japon hükQmetl balina balık .. 
larını avcılara karşı himaye etmese karat. 
vermişse bir gün belki bombardıman t:ıy_. 
yarclcrine karşı Çinlilerin çocuklarına vd 
kadınlarına merhamet edebilir.,, 

TAN -Bir pazar gezintisi 
8 FELEK pazar .tJünü Şirkelihauriye .. ' 

• nin ge=inti uapurlarile gezmeğe pk. 
mış. Bugiinkü fıkrasında tadı damağında 
kalan bu gtzinliui anlatıyor. Vapurda a .. 
yalda kalmak ~arllle Büyükdereye giltlk• 
ten sonra Şirketihauriuenin yolcularına 

gösterdiği yere oı'rmiş. Bir dondurma, 
bir pasla, bir de su irin 135 kuruş ver. 
miş. Şöyle devam ediyor: 

Söz aramızda bu dondurma değil, baş• 
lama oldu. Çıktık. Bizi köprüye doArtı 
indirecek vapura bindik. Vaziyet ayni, 
oturmak, durmak mümkün de~il. 

Dönerken de bir buçuk saat ayakta dur .. 
duk ve doğrusu pazar gününü. iyi geçirdik. 
Cümleye ta,·siye ederim. Bu yolculukta 
anlamadığım bazı şeyler gördüm. Makul 
ko.rarlarile bizi memnun etmekte olan Şir
ketihayriyenin bunları tenvir edeceğini 

umuyorum: 
1 - Vapurlarda bir haddi istiabi raka .. 

mı Yar bu ne işe yarıyor? 
2 - fçerde ne duracak, ne oturac.:ık ye~ 

olınaclı~ını gi3ren vapur mernurlorı i~kcle .. 
lere hi.ıla neden uğruyorlar? 

Cevapları bekler, s::ıygılarımı sunarım. 

CUMHURIYKr 

Hatay anlaşması 
p E}"AMI SAFA yazıyor: ;-

"Hatay onlaşmas1 lıizi dört sıkıntı dan 
kurtıuıyor. Hunlardan birincisi, en büyü .. 
~üdiir: llntay Türklerinin, belirsiz Ye ka
rışık bir rejim içinde, esaretten ve müs .. 
tcınlekecinin kırb:ıcınrlan hfılıi kurtulma. 
mış olduklarını görmek. , 

lkincisi, Fransa ile ananevi do~tluğu .. 
muzu tehdit eden ve Parisle Ankara ıırn .. 
sına giren mesafenin, gitgide üstüne hiç .. , 
bir devamlı münasebetin köprüsü kurula. 
mıyac:ık kadar genişlediğini \C derinlt'ş .. 
tiğini görmek. 

Üçüncüsü, Yakın şarkta, Balkanlarda, 
A\•rupada ve dolayısile bütün dilnyada bir, 
sulh amili olmayı, kendisine, dış politika
nın en bfiyilk hedefi yapan memleketimi .. 
zin, çaresiz kalınca hakkını kuvvetle is .. 
lih~al etmeğe mecbur kalabileceğini gör-
mek. , 

Dördüncilsü, bizi yalnız Türk olarak de ... 
ğil, Fransız dostu olarak da değil, sulh 
dostu olarak da değil, ayrıca, mücerret in· 
san olarak -çe mücerret adalet prensiple .. 
rine göre isyan ettiren bir haksızlığın de· 
vam edip g!ttiğinigörmek. 

Yeni bir arızaya uğramazsa, bugtinkil 
şekl!le Hatay anlaşması, ydlardanberi ba 
şımıza, yüre;:timize ve iki ciğerimize sap 
lanan bu dört ııanrıdan bizi knrtarıyor. 
Cerrahın müdahalesine lüzum kalmndal1 
sifa bulnn hastalar gibi, Hatay davası do, 
Türk siingüsünü bir neşter yerinde kullan 
mamıza hncct bırakmadan s:ı15ha kanış~ 

m:.ık iizeredir. 
Halay nrlık millt lıir iiıünlümüzün del(il, 

keneli kcnc\isinin, yani müstakil ve mcsııtı 
~Uzel bir Türk toprağının atlıdır; diycbi .. 
liriz. 

Yeni bir arıza ('ıkm:ızsa. 
Zira J.tözümüz korktu. 
F:.ık::ıt hu nefa, davaya Türk ordııs11nuıı 

ınüz:ıheı·c!i de lllihak ettij:ti için, iimillcri .. 
miz, korlrnlarım ı ıclnn kat kat fazladır.,. 

Romanın 
bir tekzlb1 

Roma. 5 (A. A.) - Bir Paraguay aS' 

keri heyetinin İtalya.da bulunması bıııı 
dedikodulara yol açmış olduğu için ,. ... 
şist hilkümetinin Paraguaya harb maıze" 
mesi satmak üzere bir konturat imza et' 

tiği hakkında dolaşan şayialar em.in bit' 
menbadan tekzib edilmektedir. ... 
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da it lla1ata 
Yanlı.ş bır --usul 
V ALAN ı;oyliyerılcr bulunduğunu 

bllnıcklo beraber ~imdiye kadar 
- yazılarltl!dtı - hiç Jdmsl"l i samimiyet
sizlikle ltfiham ettiğimi hafırlamılo· 

rum. Herkesin her sö~ ledlğtni gcrç<'k· 
ten dür:ündüğünü, en derin kanaatinden 
çıkardığmı l."1lbul etmek daha hoşuma 

ghlcr. l'alnn öylüyon.a, )ıııdığı hakiki 
kanaatine uymııyon;a bana ne 't bf>ni o
nun 5ahsı değil anenk fikri alakadar 
eder. Ortaya attığı fikir kendisinin ol· 
masa bile yine bir fikirdir, olduğu gibi 
münaka a cdllm<>lidir. (Ancak ı:unu da 
söyliyeyhn ki bir fikrin, bir hükmün 
samimi olup olmadığı c.kscrlya yazıdan 

sezilebilir; fakat bu ayn bir mcs<>lc.) 
Bizimle bir fikirde olmıyan, hükümle

ri bizimkilere uymıyan kimseleri !'aml
mlyetsizlikle lttiham etmek hayalimizin 
zaafından gelir; bizim dü ündüğümüz
dcn ba ka türlü do düşünmenin kabil ol
doğ1ına tasan ur edemediğinizi ı;östc
rlr. Dünyada nekndar insan ,·arsa o ka
dar çesit de düı:üncc bulunab11cc<'ğlnl 
farzcfmek daha rahattrr. Bizi, ka~rmız
daklnin sözlerinde birtakım itiraf edil
memi~ cncllseler, maksatlar aramak 
zahmetinclcn kurtarır. "Fikir işlerinde 
zahmetten kurtulmağı aramak olur 
mu?,. demeyiniz: gerçi her ~<')in kolayı
na gitmek arzusu - fikir saha.<imda -
menfur bir lıe\'estir, fikir adamı 7.orlu
ğu gözüne almalıdır. Fakat ~ahscttiğlm 
zorluk o nmidcn değildir, çünkü bir 
kim enin amlm1yctinden ı:üphe etmek
le, onda birtakım gizil ,.c çirkin maksat
lar aramakla hiçbir faydalı neticeye ,·a
ramayız. Belki karşımt7.daklniı1 ~ahsmı 

çürütmüş oluruz fakat fikir, hüküm, 
kenılinin olmıyan o fikir ,.e hüküm line 
bütün tamamlığı ile kalır. Çünkü o fik
re, hükme blltün samimiyetleri, bütiin 
şeref'lcrl ile inananlar \ardır. fş ı:ahıs
larm değil, fiklrlcrln çiirUklüğünü ispat 
ebnektedir. 

Bugün bütün dünyada genç, yaşlı blr
ç-0k kimseler da\·ah romanlar, hikayeler 
yazıyor. İçlerinde l~i olanları yok demi
yorum; fakat ı:oğunda, hücum etmek, 
yıkmak istenilen fikirlerin, mUcsscsclc
rJn miıdafllcrf pis, kirli adamlar olarak 
gösteriliyor. O romanları okudoj;rumuz 
zaman, tas' lr edilen insanlann kötillll
ğüne inanmak safiyetini göstersek blle 
flkirlc.ri hakkmda içimizde hiç bir §ilp
hc uyanamıyor. Daha fenası, çoğu za
man müdafaa edilen fikirlerin doğrulu
ğundan şüphe ediyoruz; çünkü lı:imlz
den: "Muharrir bu fikirleri bize kabul 
ettirmek için, karşı tarafın adamlarmı 
çürütmekten ba~ka çare bulamıyor: o 
halde bu fikirlerin k<'ndllcrlne mah!'lus 
bir faziletleri yok" diyoruz. 

Nurullah ATAÇ 
Hamiş. - Karilerimizden Bay F .K'ya: 
Mektubunuzu aldım. Beni geçen gün 

bahsettiğim bir muharririn kıymetine 
inandırmak için onun hakkında merhum 
Cenab Şahabcddin'in bir söziinU hatırla
tıyorsunuz. İtiraf edeyim ki ben şimdiye 
kadar Cenab'ın - gerek manzum, gerek 
mensur - yazılarında da bir kıymet bu
lamadnn. 

Onu büyük bir edib saysaydım bile yi
ne her hiikmUnc iştirak etmem laZlm
gclmezdi. Nctckim fistadım Ahmet Ha
şim, Ccnab"ın bazı yazılannr beğenirdi; 
kendisine olan billün hürmet ve hay
ranhğnna rağmen bu hükmünü kabul et
memiştim. Baki Iıiirmcller. - N. A. 

Fransadu hlr'fUrk 
Kencloln 

muvaffak iyeli 
Marsilyada çı. 

kan "Marseillc -
Ma tin" gazete • 
sinde okuduğu -
ınuza göre Şer~f 

Benim isimli bir 
Tiirk gencin i n 
Ait iinİ\'ersitesi -

hukuk doktora • 
sı kurlarına de -
vam ederek eko. 
nomi politik ve fi. 

Şeref Benim nans etüdleri yük. 
~k diplomasını kazandığını memnu
nıyetJe gördük. lstanbul üni,·ersite.si 
hukuk mezunlarından olan Şeref Be. 
nim bir aralık Üsküdar mıntakası 
tahsil müfettişliğinde de bulunmuş
tu. Pek yakında memleketimize döne. 
Cek olan bu dC'ğerli gencimizi tebrik 
c.der, kendisinden devamlı rnuvaffa- f 
kıyetıer bekleriz. 

:f. Geçenlerde Ka11tarcılarda bir sabun fabriknsının bekçisini, kayna~ sab11.~ı ka. 
zanının içine atarak öldüren fabrika işçile ıi11dcn Mansımm muhakenıesıne, ~un de 
yazdığımız gibi, ağır ceza mahkemesinde başlanmıştır. Arkadaşları arasuıdakı laka-

bı ''Mımir,. olan Mansur, zabıtada ciirm'iinit itiraf rtmiş olduğu Tıalde nıalıkem 
katil olmadığım soy/emiştir. 

~ /l/:mektep muallimlerinden bir grup dillı Yerebatan sarayı ile Biubirdir 
Tiirk ve lslflm rscrleri müzesini gezmiş-lerdir. 

~--~~~~~~~~~~~~~ 

~ IE IHI ii I~ ID IE VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE i T IE. 
Nakil vasıtala
rında kalabahk 
Alakadarlar tedbir 
almağa başladılar 
Havaların her gün biraz daha sıcak 

gitmesi yüzünden İstanbul halkı bil· 
hassa pazarları sayfiye yerlerine ve 
deniz kıyılarına dökülüyor. Yalnız bu
arada nakliye vasıtalarının ihtiyacı kar
şılamaktan uzak olduğu görülerek ala
kadarlar tarafından bu hususta tedbir
ler alınması düşünülmektedir. Bilhas
sa fazla kalabalık olan nakil vasıtaarı 

Şirketi Hayriye ve Akay vapurlariyle 
Sirkeci • FJ.Grya Banliyö trenleridir. 

Bu vesaitle pazarları seyahat etmek 
bir insan için müthiş -bir azaptan baş-

ka bir şey değildir. İş yalnız kalabalık 
arasında kalmakla bitse gene neyse 

ne, ayrıca faı:la kalabalık yüzünden bu 
gibi vesaitte bir de tehlike baş göster
mektedir. 

Köprüden pazarları Boğaza ve Aıda
lara kalkan yüz de elli tenzilatlı sabah 
postaları bilhassa kalabalık cihetinden 
azami haddi bumaktadır. Tabii bu va
ziyet tehlikeli görüldüğünden Deniı 

Ticaret Direktörlüğü her pazar günü 
bütün iskelelere kontrol memurları ycr
leştirmeğe başlamıştır. Bu memurlar 
!ar vapurlara fazla yolcu binmesini 
menedeceklerdir. 

Bilhassa akşam Üzerleri Boğaz dö
nüşlerinde bu vaziyetlere dikkat edile
cektir. Aynca Devlet Demiryolları, 
Sirkeci - Florya Banliyö trenlerinin ih
tiyacı karşılayamadığını anlayarak ö
nümüzdeki haftadan itibaren proğram 
harici sık sık seferler yapmağa karar 
vermiştir. 

Geçen pazar Sirkeciden ve diğer is
ta'Jyonlardan Floryaya gide~le\ ve 
gene oralardan akşam Sirkeciye döne!l 
Jer trenlerde yer bulamamışlar ve saat
lerce istasyonlarda tren beklemek 
mcburiyetinde kalmışlardır. 

Bu arada trenlerin hemen hepsi ba
samaklarına varıncıya kadar halkla dol 
mu~ ve bir çok istasyonlarda trenlerin 
hareketine mani olunarak basamaklar
daki halk aşağı indirilmiştir. 

-o-

OE>nlz Bank ve 
Ticaret odasında 

yaz saat t 
Yeni yaz mesai saatlerini bütün dai

reler ya\'RŞ yavaş tatbika dtwam etm('k
tedirler. 

Dcnizhank mC'clisi idnrf'fli bugünden 
itibaren çalışma tarı.ını yeni yaz ımatlc 

rine göre değiştirmiştir. 
Ticaret odası meclisi idaresi de bu

l 

"Sus,, vapuru 
•• ongun sonra 

limanımıza geliyor 
Denizyolları için Almanyada inşa cdi- ı 

1 len gemilerden ikincisi olan "Sus" vapu-
ru dün Kiel limanından memleketimize 
hareket etmiştir. Vapur 10-12 gün son
ra limanımıza gelmiş olacaktır. Sus ev
velce gelen Trak vapurunun aynidir. 
18,6 mil sürati vardır. Bütün tertibat ve 
tesisatı son sistemdir. Gemi İstanbul 

Bandrrma arasında irıllyecektir. Yapılan 

tetkiklerde Sus·un bu mesafeyi 4,5 sa
atten daha az bir zamanda alacağı anla
eılmıştır. 

İstanbul - Bandırma arasının bu kadar 
kısalması !zmir - İstanbul mesafesini 
de ı:.za.ltmakta.dır. 

Denizyollan idaresi İstanbul - Bandır

ma arası için yeni bir tarife hazırla

maktadır. lzmirden lstanbula gelecek 
ve !stanbuldan fzmire gidecek yolcula
nn bundan sonra tamame:ı gtindüzleri 
seyahat edcbilmclcr:i için Denlzyolları 

ile devlot demiryolları biribirlerile te • 

mas etmektedirler. Hazırlanacak yeni 
tarifelerden ve Sus seferlere başladık
tan sonra sabahları saat 8 de lstanbul
dan hareket edecek yolcular saat ya -
nmda Bandırmaya varacak ve oradan 
trene binerek akşam saat dokuzda lz
nıiro inmiş olacaklardır. lzmirden lstan
bula gelecekler için iki şekilde tarife 
tatbikı dUşUnUlmcktodir. Biri lzmirden 
trenleri gece kaldırmak ve sabahleyin 
Bandırmadan vapura binen yolculann 
öğleye doğru İstanbula gelmelerini te
min etmektir. İkincisi İzınirden sabahla
n erken kalkacak tren yolcularını, 1s • 
tanbuldan sabah saat 8 de kalkarak ya. 
nmda Bandırmaya varacak Sus vapuru~ 
na bindirerek akşam üzeri lstanbula ge· 
tirmektlr. 

Bunlardan ikinci §eklin kab\ıl edilece
ği zannedilmektedir. Her naeıl olursa 
olsun Bandırma - İstanbul arası bugün 
sekiz saatte katedilirken, Sus vapuru ile 
yan yarıya kısalmış olacaktlr. 

10 uncu yerli mallar 
sergisi hazırlanıyor 

Pavyonlaran 
deki cuma 

inşasına önümüz
•• •• gunu başlanacak 

22 Temmuz:ia açılacak 10 uncu 
Yerlimallar sergisi için cuma günün
den itibaren paviyon inşasına başlana
caktır. 

Sergiye bu seneki kadar hiç bir za
man rağbet olmamıştır. Şimdiye kadar 
sergiye iştirak için müracaat eden mü
esseseler 150 yi geçmiştir. 

Milli Sanayi Birliği Galatasaray Ji. 
sesinden bütün bahçenin ve binanın 

alt katın dairelerinin serıgiye tahsisini 
temin etmiştir. Bu yıl bilhassa bütün 
milli ve büyük sınai müesseseler ser
giye iştirak tmcktedirler. Bunların ya
pacaktan paviyonlar da huusi bir jüri 
heyeti tarafından kontrol edilmektedir. 
Bu suretle bilhassa bazı müesseselerin 

gtin toplanarak bu hususta karar vere
C('ktir. Yarından itibarc>n odada sabah
ları 8 de iş başı edilip H de çıkılma şek
linin tntbikı muhtı>mrldir. 

iioın'toın amca 
dDşçD 

} g~lişi güzel ve göze çirkin görünür 
tarzda paviyon kurmalarının önüne ge
çilmiştir. 

Sergide halkın eğlenmesi için de 
yerler aynlmaktadır. Romanyadan ge-

tirilecek olan büyük Lünapark teşkitatı 
bugünlerde şehrimize gelecektir. 

Ayrıca sergi için Almanyadan ge-

tirilmekte olan cam adamın teşhirine 

mahsus ta hususi bir paviyon yapıl

maktadır. Yalnız görmek için bir ücret 
alınacağı söylenmektedir. 

Bu vaziyet ise tabiatiyle bir çok kim
selerin bundan istifade edememesi de
mektir. 

Bu hususta alakadarlardan istediği

miz eğer muhakkak ücret konacaksa, 

bunun çok ehemmiyetsiz tesbit edilme
sidir. 

Bu seneki serginin Başvekil Celal 

Bayar tarafından bizzat açılması çok 

muhtemeldir. 

Başvekil 
Bu akşam Ankaray 

dönüyor 
Şehrimizde bulunan Başvek 

CeH\1 Dayar'ın, bu akşam Ankara 
dönmesi muhtemeldir. 

Şehrimizde bulunan Dahfllye V 
kili Şükrü Kaya'nm da bu akşam A 
karaya hareketi ihtimal dahllind 
dlr. 

iki yankesicili 
Jkl kişiden 1950:. 

lira \'alında 
Dün Karaköyden Beyoğluna çıkan 

trnınvayda bir yankc9cilik vakası 
muş ve meçhul biri Fındıklıda malını 
tüccarlığı yapmakta olan Benon $ah· 
yanın 1250 lirasını çalmıştır. 

DUn akşam toplanan paralan ceb 
koyarak yazıhanesinden çikan Ş:ı. • 
Karaköyc gelıniş vo oradan da :B~~ 
luna çıkmak için başka bir lrnmva 
himnirıtir. Tramvay çok kalabalık old 
ğu için ayakta sıkı3an Şahinyan Tep 
başında cebine elini atmış ve hayret 
paraların yerinde yeller estiğini gô 
müştUr. Derhal polise müracaat eder 
malfimat vermiş, meçhul hırsız hen 
bulunamamıştır. 

Bir ecnebinin de 
parası çalındı 

Perapalas otelinde oturan 
fabrikatörlerinden Arnold diln 

1talj 
nkş 

Te.peba.5mda dolasırken Yanma 
yankesicilerden topal Hüseyin yaklaş 
mış ve cebinde bulunan 700 lirayı ça 
mıştır. Zabıta Aamoldun müracaatı üz 

rine 10 dakika gibi fevkalade kısa b 
zamanda topal Hiısejini yakalamaya m 
vaffak olmuş ve parayı sahibine iade e 
mi§tir. 

-0--

Müesslf Jrtihal 
- İstanbul Kasapları Türk Anonim Şir 
keti Meclisi idare reisi vekili Nuri Ak 

dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün saa 
11 de Aksaray:iaki evinden kaldınlacak 
namazı Aksaray Val:ie caıniinde lnlın 
dıktan sonra, Topkapıdaki şehitlig 
defnedilecektir. 

Nuri Aka, ticaret hayatında düru .. t 
lüğü ve namusu ile tanınmış, herkcsı 
hürmet ve muhabbetini kazanmış ç 
halük, çok temiz bir zattı. Kc:derli aile 
si efradiyle ticaret ve iş ailesi olan Ka 
saplar şirketi erkanına taziyetlerimizi 
beyan ederiz. 

-O--

Harp malülleri ve 
şehit yetimleri 

c;ağırıhyor 
Kadıkoy askerlik şubesinden: 
Hnrp rnalüllcri ile şehit ycliınlcrm. 

tülfin pnnıları gelmiştir. 
8 temmuz !138 den ilıb:ırcn para ten 

tına l\ııdıköy hükCımct bin:ısında C\Jen 
s:ılonundn lınşlı:r:ıcnktır. Cuma ve o;:ılı giı 
leri Şl·lıit yetimlerine: 

Cuııı:ırtcs i ve çıır~:ııııb:ı günleri de hıı 
mallıllerinc dağıl ılııcııktır. 

Puro daf;ılmn z:ını:ını snbahlnrı " at 
d:ın 12 ye kndnr clcvnm cdertktir. 

Temmuzun 6.7 günleri numara nlm:ı 
için şubeye mür:ıcn:ıt edilecektir. 

Resmi senet, maaş cüzdanı, niırus cu 
danı, ve üçer :ıdct foto~r:ıf beraber getiri 
Jecektir. 



lÇERDE: 
• Maarif ,·ekülcllnin verdiği bir karara 

söre. bu sene fazla ihtiyııc görülmedikçe 
ortaokul acılmıyac:ıktır. Öğretmen adedi 
talebe adedini karşılıınındığı için me,·cut 
mekteplerde nnenk şube nçılac:ık veya cifi 
tedrisat tatbik edilecektir. 

• Elebiyal fakültesi doçentlerinden Ah
met Ctıfcroğlu Lehistan ilim okademisi 
azalığına seçilmiştir, 

• llkolrul çocuk kampları dünden itiba. 
ren açılmıştır. Kamplar FJoryn, Yeşilköy, 
Kızıltoprak, Ercnköy ve Sarıycrdedir Ye 
400 cocnk iştirak etmektedir. 

• :Mısır üniversitesi talebesinden 50 ki. 
f iilli'. bir kafıle ,bugün şehrimize gelecek. 
ler, ünh'crsitclilcriıniz tarafından knrşı. 
lanacaklardır. 

• İlkokul hoşöğretmenleri dün kOl!ür 
ö irektörünün başkanlığında toplanarak 
mekteplerin hu seneki sınıf Ye şube vazi. 
yeti tetkik edilmiş, yenl v:ızlyet teshil o
lunmuştur. 

• Oiırctmcnlcrin şehir ici gezileri rlünden 
itib:ıren b:ışlnmış, Turk islfim müzesi, Ye. 
rebatan ve Binbirclirek gezilmiştir. 

• Evkaf umum müdürli Fahri K,per şeb. 
:rfmlze gdmi,tir. 

• Eğlence yeri rındeld ucuzluk için ve. 
rllen karardan 60nra, tenziltıt yapan 200 
mue~ssenin yeni tnrifclcri l:ısdık edilmi~. 
tir. J.okantn ve ahçılar da bn tenziliıtn da. 
yef edilmektedir. 

• AdUyede ynz mesaisi mahkemelerce 
muvafık görülmemiş, bir 'kısmı eski usul 
alı~mayı tercih etmiştir. Saat ikiye kadrır 

çıJı~ıldığı h:ıldc o günkO işlerin yarısı Lıilc 
söı iilemcmektedir. 

• Belediye ~chirde karasinekle mücade
le için tedbirler almış, billıassn sineklerin 
sürfelerinin imhasına karar verilmiştir. 

BununJn, sineklerin seneden seneye az o. 
faca.ğı 1abmin edilmektedir. 

• Toptancı lüccrır ,.e esnaf belediyeye 
.rac.1.at ederek, bu müesseselerin de 

eumarlesi günJcri öğleden sonro. tatil et
melerini isteml5ierdir. Bu hunısla knr:ır i
tin vekalete yazıJacakbr. 

• fstinılAk muruncleslnin kolayl:ıştınL 
ması itin k:ınunda değişikUk layihası mcc 
lisin gelecek toplantısına kalmıştır. htim
J;ık işleri gene eski kıınuna göre yapıla

caktır. 

• Fransız tnyyarceisi Kost dün trenle 
şc1ırimh:e selmiş, Parkoteline inmiştir. 

Ta)'Yarcci Jst:ınlJuldıı birkaç sün kalacllk. 
tır. 

• Viyanadald bir kauçuk tıbbl nlut mfi
esscsesi Sıhbi)e vekfı.leline müracaat ede. 
rek fabrika ını memleketimize nakletmek 
müsaadesini !istemiş, '·elctılct tarafından 

kendi ine mmafık ce~:ıp \•erilıniştir. Fnh. 
rlkatör bir Türı.: scrmn;\'edan da aramalc
tadır. 

• I.ondra ticnrt:'t ataşeliğine tayin qdilen 
Türkofü lstaqlıul §uhesi müdürü Suplıi 
Ziya cumn E:unü vapurla T.ondray:ı hare_ 
ket edecektir, • • 1 ' • ~ 

• Rul1ıar imendifercilerindcn mürek. 
kep 25 kişilik bir grup, yaz tatilinden isti 
fade ederek ş hriın.ize gelmişlerdir. 

• Bcyo~lu n şnm 'kız sanat mektebi mfi. 
düril Ayşe A kara lsmctpaşa enstitilsü 
müdürlüllüne ayin edilmiştir. 

• F1o~·a'l'8 11:ızar günleri fazla yolcu ol. 
dufund:ın, bütün ngonlarm katara konul. 
m~sı e lıirif harici 6efeı1er 'l'&Jıılması 
kararla tırılmı lir. 

• Sıhhiye "·eklileti tarafından 938-39 se. 
neleri için bir sıhhal projesi hnzırl:ınmış 
ve bu senelerde yapılacak hastane ve cli
~er sıhhi müesseseleri ledıit etmiştir. 

• Dün hararet gfügcdc 34,5 Güneşte de 
58,5 a kadar yükselmi)lir. 

• Maarif vc.kiıleti pcdogoji enstitüsünü 
genişletmclıe 1 arnr vermiştir. Enstitü 
t;enclerJn z.ek(ı YC istidatlarını ölçerek tav, 
siye!crde bul nacaktır. 

• Yaz mün:ı ebellle dondurma, şerbet 
ve limon:ıt:ı gıbi soğuk içkilerin kontrolü
ne b:ışlımmıştır. 

• $<ic1irdlik mUlcba ""'11 Prost Devlet 
mahallesi lı ındal i projesini h:ızırlaıruı. 

:ı bnşlamış1 r. 
• Halde l apılncnk soğuk hn,·o depoları 

hakkında belediyece tclkiknt 'l apılmakUı_ 
dır. 

• Franko ükiııneli nezdinde Türkhe 
::nümessili o rnk sefaret müslc~:ırı Snliı

haddin ta'lin edilmiştir. Burgos mümessl. 
)imiz y:ıkınd f-;p:ın) aya hareket edecek. 
tir. 

Am~ır l ~aıcdlaı 

istiklal ba ra ı 
kuroanl ı 

Şenliklerde 4 75 kişi 
kaza ile ö~dü 

5 (A. A.) - Dün Amerika
UnU şerefine hnfm sonunda 

ynpılan ııe iklcr esnasında vukubulan 
kazalar ne cesinde 475 ki i ölmilf.:tür. 
Sunlarm b ytlk bir kısmmı yol ve deniz 
kazaları t 1 il etmektedir. 

DIŞARDA: 

• Gecen cuma günü ailesi efradında 
beş kişi ile birlikte araba ile Bağdada sil 
melde olan R madi şehrinin bakimi, çölde 
knybolmuşlur. Hfikimfn arabası bugün bu
lunmuştur. lcindc bulunanlardan Üçü su. 
suzJuklan ölmüşlerdir. 

• Slanls _ J.nvov ve yukarı Sllizyadnkl 
Polonya makamları Avusturyndan gelen 
Yahudi akınına nihayet vermek için 12 
nisanda Polonya • Çekoslovak:rn hududun
da tatil edilen seyyah münakalalını tek. 
rar tesis edilecektir. 

• Hindi lrındn Veziri tan ahalisinin yar 
'dıını ile Efgnn hanedanını devirme~! tas. 
mim ederken stcrenlerdc teslim olm:ığa 
mcchur knl:ın Suri)'eli csrnrcngiz tahrikrl 
Şamipir, lı:ıYn yolu ile Sııriyeye ~itmiştir. 

a 
nsa 

Tokyo 4 (A.A.) - Domei ajansı, 

Fransa hükumetinin Hainan adasının 1 

cenubu şarkisinde Çinlilere ait olan 
Parsel adalarını işgal ettiğini İn· 
giltere hükumetine bildirdiğine dair 
Londradan aldığı bir telgrafı neşret· 

mcktedir. Domei ajansı, Tokyoya ge
len bir haberde bu adalard:.n birine 

g~en!\ .. de bir miktar Annamlı jandar 
ma ihraç edildiği bildirilmekte olduğu 
nu yazmaktadır. Bu aı:Wda yirmi kadar 
Japon askeri maden i§lerile meşgul ol
maktadır. 

Londra. S - Tokyodan resınen bil
diriliyor: "Çine ait Hainan adasını:ı 

cenubu şarkisindeki Parasel aıdalan 

Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. 

Bu haber hükumet mahafilinde büyük 
bir asabiyet uyandırmıştır. Fransanm 
bu işgal ile Çinin hakimiyetini ve ta
mamiyet.ini ihlal ettiği bildiriliyor.,, 

Pariste bu lisan karşısında hayret 
gösteriliyor. Çünkü Parascl adaları 

Çine değil, Annam imparatorluğuna ta

bidir. 
Bir asırl:ianberi Annarmn idaresi al

tzndadır. Para.sel, Fransız himayesi al -
tmdadır. Burada bahri tesisatı: ve me
teorolojik istasycnları Fransızlar yap • 
mıştrr. Bunlar Annam polisinin nezare
ti albndadır. 

JJ ©} (ıQ>@lfll )f la~ Sl . 
e ı er gene 

aştı 
295 :v, 26 kö prü 

yıkıldı 
Tokyo, 5 (A. A.) - Kanazava eya

letinde yeniden vukubulnn tuğyan neti
cesinde 4.9 kişi ölmü~. 295 ev yıkılmış 

ve 26 köprü~U l6Ular götürmliştür. :Mem

leketin gll?'.bmda §iddetli ynğmurlar yağ
dığı ve Kıı.gnı•a eyaletinde birkaç k~
nin öldüğü bildirilmektedir. 

C)ekoslovukyada 
bir maden kazası 
Prag, 5 (A. A.) - Diln Moravska-0.s

trava civnrmda kfiin 1.ndvig maden kuyu
sunun 500 metro derinliğinde bir çökün
tü olmuıı ve galerilerden bnzıları tıkan
mıştır. Seldz maden amelesi toprak al
ımda kalmıstır. Bunlardan beşi hafifçe 
yaralnnmL5 oldukbrı halde kurtarılm~
lardır. Diğerlerinin de kurtanlmasına 

ak aiı 
öl nler 

lJaştara/ı 1 incide 
laemış ve yapılan bUtün teda\iye rağ
men 15 dakikıı içinde \•efat etmiştir. Ar
kaüa.<ıları bu vıızife kurbanını bugiln me
rasimle defncdeccklcrdir. 

Oıenlerd(>n diğeri Fatihte Okumu§ 
Adam soka.ğında 9 numarada oturan Fa
tih semtinin büyUk kasaplarından Salim
dir. Salim dün memleketi olan Hatar
dan dönmüş, akşam Uzeıine doğru sı· 

caktan fenalaşarak evine gitmi~ir. Fa
kat bütün tedaviye rağmen adamcağız 

~ılaın.amış ve gece 5lmüştilr. 
ÜçllncU vo dördüncü ölllm vakalan da 

Şehremini ve Tahtnknlede 01mu5tur. Bu 
sıcak kurbanlıuı da Şehremini N evba -
har mahallesinin eski Bursa sokağında 
oturan bostancı Riza ile Tahtakaledc 
seyyar satıcılık yapan SUlcymandır. Is-

j 5 Tl'EMMU'Z - 1938 

S i ugoslavyadan -
ge ecek Türkler 

8t oy dlnoviç bir 
not k söyJedl 

lnglUz - Ttirk 2~ red laşmasını 

Belgrad, 5 (A.A.) - Dün Üsküpte ak. 
tedilen Vardar eyaleti Yugoslav radikal 
birliğinin bir toplantısı esnasında ba~e
kil Stoyadinoviç mühim bir nutuk söyle
miştir. Cenubt Sırbıstandaki Türklerin 
hicreti hakkında başvekil, Yugoslav te
beasındanki Türklerin hicreti için Türki. 
ye hilkfuncti ile halihazırda müzakere
ler cereyan ettiğini ve bu müzakerelerin 
henüz nihayet bulmadığını söyledikten 

nra Yugoslavyadaki Türk ekalliyetinin 
r;ek mustakim bir unsur olduğunu ve 
hükOmetin kendisinden tamami}•le mern.

1 nun bulunduğunu kaydetmiştir. 
Stoyadinoviç §U sözleri ilave etmiştir: 1 

Gidecek olanlar yalnız hicret etmek ar
ınsunda bulunan Yugoslavya tebeasın
laki Türklerdir. 

Frankocu ar 

e o 

Londra, S (A.A.) - Avam Kamara
sında ingili:ı: - Türk mali itilifmr mü
dafaa eden Maliye nazm John Si:non, 
ezcümle son seneler zarfında Türk siya
setinde görülen temayüllerin siyasi ba
kımdan, itilafnamenin ihtiva ettiği tek
lifleri ve bilhassa İngiltereden satın a
lınan silah bedellerinin peşinen tediye 
edilmemesi keyfiyetini ır.uhik gösterdi
ğini söylemiştir. 

John Simon, İngiltere hlikfımetinin, 
bu itilafın lngilterenin cenebi memle
ketlerle iktisadi münasebetlerini inki
pf ctirmeğe rnatuf bir siyasetin baş

langıcından ba§ka bir şey addedilme
mcsini arzu ettiğini kaydetmiştir. 

Bu beyanatı takip eden müzakereler 
Bombardıman esnasında söz alan hatipler, Türkiyeyc 

f i t • d ye kredi açılmasını müsait bir şekilde 
88 ye J ne eva m karşılamışlar ve tngiliz ticaretinin Bal-

ed i yor la r kanlarda kaybettiği vaziyeti tekrar cl-
Parls, 4 (A.A.) - Paris mahafill- de etmesi için hükumetin enerjik bir 

nin kanaatine göre, yarın Londrada şekilde faaliyete geçmesi lüzumundan 
toplanacak olan lspauya işlerine a. bahsetmişlerdir. 
demi mUdahale komitesinin bu top. Kanun, ikinci okunuşunda reye konul 
lantısı kat'l bir neticeye ''aracaktır. madan kabul edilmiştir. 
Bertaraf edilmesi tcabedcn veygAne Avam Kamarası, bundan sonra ingi· 

müşkül lspanyol llnıanlarında enter-
nasyo~al kontrol Un teşkil Mı na alt , K e ç i · ren d 
Sovyet itirazlarıdır. 

Bombardımanlar bak 1 fT1 e 
Barselon, 4 (A.A.) - Bu sabah be§ i 

Frankist deniz tayyaresi Barselon'un 
18 .kilometre cenubunda kain Gava 
kasabasını bombardıman etmi§tir. 
Facia kurbanlarının adedi çok oldu
ğu söylenmektedir. 

Alikante, 4 (A.A.) - Yedi il'an
kist tayyaresi Ciudad-Jardin mahal
lesini bombardıman etmjştir. Bom -
bardımanda ölenlerin miktarı malfım 
değildir. 

Valansiya, 4 (A.A.)' - Gece yansı 
şehri bombardıman etmeğe teşebbüs 

eden diişma.n tayyarleri, hava topla

rının ateşi ]tarşısında uzak1aşmağa 

mecbur olmuşlardır. 

Cephelerde vaziyet 
Barselon, 4 (A.A.) - Müdafaa ne. 

zareti taraf mdan neşredilen bir teb
liğde, Beki mmtakasmda Franko 

kuvvetlerinin Pla de Olla'ya iki kere 
§iddetle taarruz ettikleri bildirilmek-

tedir. Fakat bu kuvvetler her defa -
sında da tamamile geri piiskürtül -
müşrledir. Frankist'!cr ağır zayiat 
vermişlerdir. 

Frankoculara göre 
Saragos, 4 (A.A.) - Havas Ajan

sının muhabiri bildiriyor: 
Puebla de Valverde mıntakasında 

Frankistıer taarruzlarının ikinci gü
nünün akşamında Teruel'den Sagon
te'ye giden yolun cenubu barbisinde-
15 kilometr~lik bir cephede 12 kilo
metre kadar ilerlemişlerdir. 

Çocuk Hakıcı ()kulu 
kabul şartları 

Çocuk esirgeme :kurumun dan: 
.Kurumumuzun Ankaradaki çocu • bakıcı 

okuluna 1 temmuz 938 den itibaren talebe 
kardına hnş1anmıştır. Kayıt muo.mclesine 
temmuz 938 nihayetinde son 'erilecektir. 
Okul yatılı ve ;rıarnsızdır. Tedrisat iki se
nedir. Dersler nozart Ye pratiktir. Okulu 
muvaffnkiyetJc bitirerek diploma alan ba. 
')'anlar -çocuk esirgeme kurumunun Aöstcr
.Uiği yerlerde iki sene maaşlı olarak çalış
mayı deruhte edeceklerdir. 

Okul, ''nlmz b:ıyonlar içindir. 
Çocuk bakıcı okuluna yazılma ,.e alın_ 

ma şartları şıınlnrdır.: 
l - 18 yaşın<lan aşağı olmamak. 
2 - llk nıcklcplC'n ıliploınn almış ol. 

mak (orta mektc·p ile 1i c ıaleheleri tercih 
edilirler. 

3 - Sıhhnti ·yerinde nhlakı iyi olmnk 
4 - Okııfa ynzılmrık htiyenl<'r (Anka. 

roda tocuk Esir~cme kunımu merkezi haş_ 
kıınlı~ına) :>drcsine istida ile müracaat 
etmelidirler. 

5 - Karıl icin Sl'rekli olan evrak: 
fcklep diploması, 

ı "tifııs lıü\·iyct cüzdanl 
Sıhhat YC nşı raporu, 
Hüsnühal ilmühnhcrf, 
Üç fotoğraf. 

lrati i!:minde biri de bayılarak dilfimii~. 
bu <>snada başmı çarpıp yaralan • ğı için 
Balıklı hastanesine kaldınlmışt.ır. 

Ankara, 4 (Husust) - Çocuk Esir
geme kurum başkanı Fuad Umay bu
gün eaat 11 de 'kurum binasında bir 
konfc.rans vermiştir. Fuad Umay bu 
konferansında Atmanyada iştirak etti
ği çocuk e irgeme kongresi hakkında
ki intibalarını anlatnu§ ve Avrupanın 

birçok yerlerinde çoeuk maKım evle
rinin bir devlet işi haline geldiğini 

cid:li s;alışmanın ve tasarrufa riayetin 
bu gibi işler üzerindeki bariz -tesirleri 

Pragd 
Şenliklere 

Prag, 5 (A.A.) - Sokollar kongresi
nin ikinci günii Çekoslovak, Rus, Yu
goslav ve Bulgar Sokollariyle Slav olmı
yan memleketlerden gelen atletler, Prag 
ıatc-sunu ziyaret etmişler ve Benese 
tazimledni arzetmişlerdir. 

Çekoslovakya SokoUarı cemiyeti reisi 
bir nutuk söyliyerek Sokol hareketinin 
cumhuriyete ve onun demokratik teşek
külüne t>adakatini teyit etmiştir. 

B enes, etrafında nazırlar ve bir çok 
diplomatlar olduğu halde şu cevabı ver
miştir: 

"- Çekoslovakya, bütün komşuları 
ve bütün milletlerle sulh içinde ya.§a
mak ve onla•l<ı dostane te~riki mesai et
mek jstiyor. Biz: devletimizin muhtelif 
unsurlariyle sadak:ıt, sükunet ve mar.tık 
dairesinde teşriki mesai etmek istiyc-
ruz .• , 

Benes, Çekoslovakya Sokollarının 

mümessillerine bir bayrak tevdi etmiş 

ve Sokollar bu münasebetle cumhuri
yete sadık kalacaklarına dair yemin et· 
mişlerdir. 

F ist·n had·seleri 
Telaviv, 4 (A.A.) - Biraaç gündenbe. 

ri devam eden sükunetten sonra hemhu
dut olan Yafa ve Telaviv ~hirlerinin hal 
kı tekrar biribirlerine girmişlerdir. Arap
l arın üzerine ateş cclilmi~. çıkan mermi
lerden bir ki~i ölmü5 \'e iki ki5i ağır su. 
rette yaralanmıştır. İnfilak eden üç bom. 
badan dört kişi ağır surette yaralanrnı~. 
tır. lki şehir arasında münakalat kesil~ 

miştir. 

Kudüsün Yahudi mahallelerinin birin
de bir Arap otobüsüne karşı bir bomba 
attlrnı~tır. Bombanın infilah."ll1dan üç ki. 
~i ölmü~. 10 kişi yaralanmıştır. 

Dün akşam şimal mıntakasında Arap. 
lara karşı bir çok taarruzlar yapılmıştır. 
Bu rnıntakada silahlı ceteler küçük grup
lar halinde faaliyetlerine de\'am etmekte
dirler. Dün yedi kişinin yaralandığı ha
ber alınmrştır. 

e 
liz • Türk klering anlaşmasını tadil e- · 
~en kararnameyi kabul etmiştir. 

"Son muharebede Cumb uri• 
yetçiler lrn1anacak,, 
Madrit, 5 (A.A.) - Şark cephesin

deki harekat hakkında general Miaha 
ıdemi§tir ki: 

•·- Mücadele biiyük bir şiddetle de
vam etmektedir. Düşman bu mıntakaya 
mühim kuvvetle ve çok miktarda harp 
malzemesi getirmiştir. Düşmanın kuv
vetli tazyikine karşı müdafaa etmekte
dirler. Düşman ağır ağır ilerlemekte ve 
yabancı kuvvetler ağır zayiata uğramak 
tadırlar, 

Valanıs havalisi Madridi taklit etme
ge hazırlanmaktadır. MnğlOp olmak is· 
temiyen bir milletle mücadele etmek 
güçtur. Asilerin işgalindeki havalide o
torite yabancıların elindedir. Bunun 

için mücadeleye sonuna kadar devam e
deceğiz. Biz memleketimizin 1spanyo1-
lar tarafından !darc edilmesini istiyo
ruz. Son muharebeye kadar bir harp 
ne kazanılmış ne de kaybedilmi~ adde

dilebilir. Son muharebe ise cumhuri -
yetıciferin lehinde neticelenecektir. 

• 

1 

oc 
ca 

k 

olduğunu izah etmiştir. Bundan ba§ka 
aldığım malOmata göre Ke!riörende ya
pılacak olan socuk esirgeme bakunevi 
binasının inşasına yakın bir zamanda 
başlanacaktır. Bina 300 yatağı ve her 
türlü modern konforu ihtiva edceektir. 
Keçiörendeki bu geniş saba üzerinde 
çocuk ve !r-Ok !rOtuklu annelerin hima
yesi isin icap eden ve açık havada mev
cudiyeti zaruri görülen ber tUrlü teı
kilatın inşasına çalı§ılacakttr. 

ar 
Öğleden sonra Mazarik sta1dında şen

liklere devam edilmiştir. Yapılan j im
nastik tı:ılimlerinde l 50.000 ki§i baz:ır 
bulunmuştur. Talimlerin sonunda atlet· 
ler muazzam bir "Fransa,, kelimesi tcJ 
kil etmişlerdir. Stadda bir alloş tufant 
kopmu~ ve Fransrz marşı ~ahnmı;tzr. 

* * ılı 
Sokollar bayramına iştirak etmek ü

zere 660 Yugoslav ve Rumen askeri !bu
raya ge!m:ş ve muazzam tezahüratla 
karşılanmıştır • 

acar 
1 na 

Ağustosla Beril ne 
gidecek 

Berlın, 5 (A. A.) - Naib Horty, res
mi bir ziyarette buhınmak üzere a.ğle
bi ihtimal Berline 20 Ac,~stosta gele
cektir. Mum:ıileyhe 1mrcdy'nin refa
kat edeceği SÖ} lcnmektedir. Naib Hor
ty'nln ziynrctıni iade etmek Uzere Hit
ler'in Maearistnna gideceğine dair dola
şan haberler mevsimsiz addedilmekte
dir. 

Eski vusturga 
Başvekili 

Londra, 4 (A.A.) - De.Yli Herald 
gazetesı. eH<i Avusturya başvekili Kurt 
Von Şuşnıgin biraderi Arthur von Şuş.. 

nig tarafından Holandada bulunan bir 
akraba ına Viyanadan 15 haziranda ) 'aZI 

lan bir mektubun metnini derç etmekte
dir. Mek1upta eski başveldlin vekaletten 
kontes Yera Fugger ile e\·lendiği teyit e
dilmektedir. Arthur mektubunda şu sa· 
tırları yazmaktadır.: 

"1 haziranda Kurtun izdivacında ve
kaleten onun yerinde bulundum. Bu. 
nunla beraber e\ i birdenbire kapatıldık.. 
tan sonra Kurtun akibeti hakkında en .. 
di~e ediyoruz.,, 
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:JlaSu' den 1Adlıe 
--=----------------K a ın vena ne ı er 

talhdlt 
ecıaomealdlr 

Bıçaklı ve tabancalı talebeler, daha 
doğru tabiri ile mektebe giden baldın 
~!plaklar üzerinde büyük bir dikkatle 
durulacak bir mevzuun kahramanıdır. 

Geçen gün bu küçük mücrimlerin ba
balan, velileri onlann cürüm ortakları. 
dır demi~tim. Bugün de, çocukların bı· 
ç~ ve tabanca ile oynamalanna yol açan 
bır muhit olarak kahvehane üzerinde du
racağım. 

Bir ecnebi seyyahın elediği gibi, mesela 
1stanbulun neresinde olursanız olunuz. 
biraz yüksek bir sesle "kahveci! .. diye ba 
ğınnak kAfıdir. Karşımızda dumanları 
tüten bir fincan kah,•e buluruz. Her so
kakta, bir değil, birkaç, be~ on kahveha· 
ne sıralanır. 

Mekteplinin mektepten kaçh~ı günler 
sığındığı çatı daima bir kah,·ehanedir. 
Kitabını, notlannı karı~tırmayan par
lllaklar zar ve iskambil ile oynar. Mo
ruk. kocakan, herif, ulan kahvede öğre
nilir: Baba. ana, hoca ve arkadaş kelime
leri o çocuk için güzelliklerini kaybeder. 

Çocuk borç denilen afeti kah,·ehane. 
de öğrenir. Çocuklar, kahvehanelerde ken 
disine kötü gözle bakan insanlarla tam
~ır: 

(KIR.ı\A THA:"\TEOE) 
Bir bezmi tarab kim dolu huban ile 

yer yer 
Kangi cihete atfı nigdh ilmeğe· şaş

dım (1) 
Zabıta arşivleri kan~tınlsm, uygun

sıız adamların anonim ikametgahları kah 
Velerdir, kaçakçının anonim dükkanı kah 
Velerdir, her kanlı \-akanın ilk sehe
bI olan dedıkoduların kaynağı gene kah
velerdir. 

Kayseride dikenli çocuklar için bir ıs
lahhane açılacakmış. On ıslahhane açılsa 
faydac:ızdır. Kahvehanelerin tahdidi l!
Zimdrr. Her an her aranılan illcın bulu
nabilmesi için eczaneler nasıl tahdit e
dilmişse, kahvehaneler de, gençleri koru. 
lllak için tahdit edilmelidir. Ve cebinde 
Parası olan herkes bir kahvehane açama
lllalıdır. Çoluk çocuk sahibi bir kahveci. 
oğlu mektebe giden bir kahveci, bir ma
hallenin namuslu adam diye ~ahadet et. 
tiği kahveci, zabıtayı, babayı, ustayı ve 
mektep idarelerini hergün yorup uğra~tı
ran serc:eri çocukların ıslahı \'e çocukla
rın kötü insanlar tarafından kandırlma. 
ınası davasında kıymetli bir yardımcı o
lqr. 

Bizde kahvecilik ruhsatnamesi çok zor 
alınan bir kağıt olmalıdır. Fakat kahve· 
cilik de kazancı çok bir iş olmalıdır. 

:Fena kahvelerin gençler ve ço
CUklar üzerindeki kötü tesirlerini. gele
cek yazımda "Ceridei Mehakimi Adliye., 
den nakledeceğim ,·esikalarla isbat edece. 
ğim. 

Reşat Ekrem KOÇU 
._il) Hayrullah, }{atırai ahdi şebdb S.59 

Muvalfaktyetll bir 
dUnUş 

HABER - ~ DOltua 

IMES'it'i:"EI 
.._., ... ..._. . ._.._...._ 

Gazeteci ve avukat 
Vatandaş, çalışmağa kazanmağa, dai. 

ma daha çok yaratıcı ve kazançlı olmağa 
teşvik ediliyor. 

Güzel. Bunu kim beğenmemezlik edebi 
lir? Vatandaşa, gelirini çoğaltmak arzusu 

nu aşılamak,onun daima daha çok verimli 
olmasını istemek dünyanın bugünkü 
şartlarına uygun ve doğru bir harekettir. 1 

Fertleri ihtiraslı ve faal olmağa tahrik 1 

etmek, zekaları ışıldamağa ve araştırmağa 
tahrik etmek demektir. Işıldayan ve araş 
tıran zeka. ferde, en kısa ve kec:.tirme yol
lardan refahı zaptetmek azmini ,·erir; 
onu, devamlı saldın5lara. talisiz tecrübe. 
!erden yılmamağa sevkeder. Fertleri bu 
nevi ara5tırmalara va saldırı5lara giri5· 
miş cemiyetlerin daima hızlandı~mı. ile
rilediğini bilenlerdeniz. Başka delile ne
hacetl l~te, vatandaşta kazanma hırsı. 

nın mesut bir inkişaf Yaadetmekte oldu· 
ğu bugünlerde cemiyetimizin de, sür'at
le. rehavetten sıynldığını ,.e heran dina· J 

mizmini arttırdığını görmüyor muyuz? 
Bununla beraber her "iyi .. nin "kötü .. 

ye yardım eden bir tarafı olduğu gibi 
para kazanma hırsının da, müsbet kıy. 
metleri yanında, son derece menfi ve za
rarlı taranan olduğu inkar edilemez. 
Vatanda~ta kazanma temayüllerini art 

tırırken, hedefleri sadece kazançla hül~
sa edilemiyecek bazı meslekler üzerinde 
hususi bir dikkatle d!.:rmamız lazımdır 
sanırım. l\ taddeciliği aşırı derecede para 
hırsı ile mezcederck anlaranlarr. icap e. 
derse, bu ne\'i mesleklere girmekten men 
etmek, yahut nasılsa bu mesleklerden 
birine girmiış bulunuyorlarsa bahsrttiği
miz firazı gö"-terdikleri anda karşılarına 
dikilip; 

- Enerjinizi başka sahalarda istismar 
etmeniz daha doğru olur. 

Demek ictimai bir zarurettir. 
Bu me~lekleri şöylece sırahyabiliriz: 
1 - Askerlik 
2 - Devlet adamlığı, 
3 - Gazetecilik 
4 - Avukatlık, 

5 - Tabiblik ,.e müştemilatı. 
6 - Devlet memurluğu (diplomat. M

kim, muallim, idareci, maliyeci. polis). 
Bu mesleklere girenlerin kazanç hırsı

nı, refah arzusunu daima ikinci. üçüncü 
planlara atmayı bilmeleri ve böyle bir 
ferdi feragati sevmeleri lazımdır. Bu mes 
!eklere girmek için hazırlananlara para 
biriktirme iptilasını unutturmak dahi 
caizdir. Çalı~an \'atandaşlara. makul de· 
receli, dozunda bir hodkamlık aşılamak 
ne derece d(~ğru ice hu mesleklere giren ı 
vatanda~lara da "deruni hazz .. ı bir ipti. 

Yazan: Nlzameddlın NaızHF 
·····························--······--·········-

"... vatandaşı para ka
zanmağa teşvik ediyoruz. 
Fakat ferdi endişelere faz 
la yer verrniyen, fertler-
den büyük feragatler ara • 
yan bir takım idealist mes
lekler olduğunu da asla ha 
tırdan çıkarmamalıyız.,, . ......................•.....•........................... 

la halinde aşılamak, onları feragatten gu 
rur duymaya alı~tırmak, zekalarını ,.e 
\"icdanlarını "diğerkamlık.,ın mukaddes 
mihrabı haline sokmak doğru olur. 

A:-.kerine. devlet adamına ve devlet 
memuruna bu ''iptila,.yı aşılamış olan 
devlet ve gazetecbi, avukatı, tabibi bu 
''iptila . .ya tutulmuş olan cemiyet -.ağlam 
temellere yaslandığına, ebediyyen ayak
ta duracağına, hiç sarsılmıyacağma her. 
kc~i inandırahilir. Aksi takdirde ne dev
let kalır, ne cemiyet. 

• * • 
Ailemde babamdan, benden ve karde

şim Ensari'den başka asker olmıyan yok
tur. Asker bir aileden türeyegelmişiz. 

Maamafih benim ve babamın asker ola-
mayşbız da sadece bir tesadüf işidir. 

O, Edirne askeri rüştiyesini sıhhi sebeb
ler yüzünden terke mecbur kalmı~. tahsi. 
lini mülki mekteplerde bitirmiş, avukat 
olmu~. Ben de deniz harp mektebini müz 
min bir lenfavi gudde iltihabından terke 
mecbur kaldım, ba5ka mekteplerde oku
dum ve nihayet gazeteci oldum. 

Babam, ac:ker olamayışından duyduğu 
azabı ölünceye kadar muhafaza etti. O
nun, hocalanndan birine yazdığı mektu
ba aldığı bir cevabın ilk cümleleri hiç ha
tırımdan çıkmaz. Umurnt harbin ilk
yıhnda, ''mütekait mirliva Nazif paşanın 
şahsında tanıdığım bu hoca, eski talebesi 
avukat ''.Nazif Celaleddin.,e şöyle hitap 
ediyordu: 

''Ada~ım;,, 

''Askerlik, gerçi sultanülmesalik ise de 
"silki celili müdafaa,. dahi şiymei insani
yete, hak ve adle uymaz "nabeca ahval., 
karşrsında, nev'ama kötülükle harbi an. 
dmr olmakla, elbette şayanı tazimdir .. ,, 

.y. .y. .y. 

Askerlik hakikaten mesleklerin sulta-
nıdır \'e "kurnluş prensipi .. bakımından 
avukatlığı da gene hakikaten tazime şa
yan addetmemek imkansızdır. Avukat 
kadrolarına gösterilen son dikkat, tatbi
kat sahasında, yani cemiyetteki hakikt 
ı;ehresile de bu mesleği pürüzsüz ve tazi- ı 
me şayan bir hale sokmak endişesinden 

doğmuştur.Anıkatlık mesleğinin, bundan 
sonra bugüne kadar olduğundan çok da
ha başka ve asil manasına çok daha uy
gun bir ~le gireceğinden emin olabili
riz. 

Gazetenin yeri bu "şayanı tazim müda. 
fi,.in yanı başında, yahut bir adım ileri
sindedir. 

Gazetecilik. mirlh·a Nazif paşanın mek 
tubunu yazdığı günlerde henüz tam no
tunu alamamı~ olan çok mühim ve mo
dem bir medeni müdafaa kadrosudur ki 
artık bizde de iyice tekemmül etmiş ad. 
dediil·bilir.Tiirk gazetecisi, A vukatınkin. 
den, mukayese cdilemiyece!c derecede ge. 
niş _ adeta hudutsuz gibi - olan sahasın
da, her türlü ferdi menfaat hırsından u. 
zak, eşi az görülmüş bir diğerkamlıkla 
ve kötülüğün her nevi ile mücadeleye gi. 
rişmiş bulunmaktadır. Birkaç gün evvel, 
meclis kürsüsünde, parti genel sekreteri 
\'e içbakanı Şükrü Kaya, Türk gazeteci
sinin portresini, bu büyük ve kendisine 
has. ac:.il feragati ile çerçeveliyerek göste
rince kopan alkış tufanının ifade ettiği 
yüksek hakikat işte hudur. Türk milleti
nin mümessili olan Meclis. dalga dalga 
sefalet ve dağ dağ imkansızlıklar önünde 
yılmıyarak her zaman ferdi feragatin en 

muhteşem nümunelerini vere vere vazife
sinde devamlı ve tam bir ısrar göstermiş 
olan gazeteciye mesleğinden aldığı insani 

haz He şeref ve gururun asla yersiz. hak. 
sız ve müstear olmadığını ihsas etmi~ bu
lunuyor. 

• • • 
Ne kadar demokratla~ırsak clemok

ratlaşalım. Sınırsızlaşan cemiyetimizde 
merasim, imtiyaz, t~rifat ne derece ma
nasızlaşırsa manac:.ızlaşsın. Bariz seci-
yelerini ferdi feragatten alan meslekler ve 
müntesipleri. istense de istenmese de, is. 
teseler de istemeseler de daima bir kade
me ileride ve daima umumi sathın üze-
rinde görüneceklerdir. Feragat yan~mda 
en önde giden ve diğerkfunlığın en mu. 
kaddes mihrakı olan askerlik, daima say. 

gıya müstahak olacak; ve umumi menfa. 
ati istihdaf etme i zaruri olan meslekler, 
müfrit hodkamlık zehrinden kurtulduk
ça, bu mesleklere girenler. ictimat rol
lerini cemiyete faydalı olmak suretinde 
anlamayı kabul ettikçe umumi saygıya 
muhatap olduklarım göreceklerdir. Hü
kfimetin. son aylarda, bazı mesleklere 
karşr gösterdiği hususi dikkatin ruhunu 
bu manada anlamak doğru olur. 

Nizamettin NAZiF 

vrangeı adasındaki 

mamut 
Yavaş büvlYıyen 

çocuklar 
Dünyanın bellibaşlı moda merkezi 

olan Pariste kadın ve erkek terzilik a· 
k
1 

adem. ilerinde sanatın bütün yenilik. 
~i V RANGEL adasında ebedi buz mıntakasında bir 
"'-ı nı ~ekemmUl ettirerek, seref ma • mamut ölL'isü kecıf edilmiş oldu"u maliıındur. Ha-
,,.. Yaaıyle taltif edilen ve yine Pari- ~ 6 

M AY ADAN elde edilen antiraşidik "D'' vitamini, 
Sovyeıtler Birliğinde geniş tatbikat sahası buL 

maktadır. Bu sene, Sovyet endüstri.si, içinde "D" vitami
ni elde edilmiş mühim miktarda tıbbi baltkyağı verecek
tir. Moskovadaki vitamttı fabrikası, 1938 senesi zarfın_ 
da "D" vitamininden 120.000.000 doz istihsal eyliyooek_. 
tir. 

•in bU len, bir heyet, bu mamutu Moskovaya. getirmeğe hazır. en yük kadın ve erkek terziha-
~~erlnde çah§ll'a.k bUytik muvaffa • lanmaktadır. 
.. ,Yetler kazanan Yavuz Sezen ilk mü. Bu günlerde bu İ§ için Vladivostoktan Vrangele hare. 
~a111111 terzi olarak memleketimize ket edecek olan• gemide, hususi frigoırifik tesisat yapıl
cı:nınuttur. Genç sanatklıı tebrik e- mıştır. Gemi, pek muhtemel olarak mamutun bulurvJuğu 
~ nıuvaffa.kıyetler dileriz. ccm b ııahiline yana!)amıyacağından, heyet, üç 3alupa ü-

~ran..,. 
l!:ııııt ~ -.yuıiall!lan 3·npmakta 

erel•Ie 
llon :ınocı. rekabete başlamı~tır. Resim 
l'or. l(e •por ayakkabılarını gö11terl
b1Jatnıı nardaki açık dikişler bu ayakka-

Çok tarif bir hale getirmiştir. 

1 zerine bir sal kuracak ve sahile bu sal yanaşacaktır. 

Şin:ciiye kadar konrerve halinde kalmış olan mamutun ö. 
li:sü, bu sal üzerir:e yükler.oece-k ve bu suretle gemiye alı. 

n11caktır. Mamut. Vladh·ostoktan Moskovaya da husu'3i 
frigcrifik vagonla )"'llanacaktır. 

* Bir lb>useının kıymeti 

G EÇENLERDE, son derece şık bir otomobil müte. 
madiyen sağa sola zikzaklar yaparak Londrada 

Uper Rişmon caddesini geçiyordu. Seyrüseferi idare eden 
memurlardan birisi motosikletle otomobilin takibine ko
yulur. Memur, arkadaki pencereden, direksiyonda çok 
şık giyinmiş 'bir kadının oturduğunu ve bu kadının yanı. 
başında bulunan güzel bir delikanlıyla sık sık öpüştüğü
nil görür. 

Polis motosikletini daha hızlı sürer ve otomobilin önü. 
ne geçer. Fakat, buna rağmen de genç kızın delikanlıy
la <ipilıjmektc devam ettiğini görünce derhal bir zabıt va. 
rakası tutar. 

Mahkeme, genç kızı bu suçundan ötürü beş şilin para 
cezasına mahkiı.m etmiştir. 

Bu fabrika, ayni zamanda, tavuklar için, ültraviyole 
şualarından geçirilmiş 18.000.000 doz maya da hazırlıya
caktır. Filh:-kika, kümes hayvanları arasında yapılan 

ıtcıcrlil=eler neticesinde, ültraviyole şuaından geçirilmi11 
mayalar, tavuk1arın hacmini ve yumurtlama kabiliyetini 
pek mi:i!lim surette arttırmaktadır. 

Fabrika. halen, nreta:bolizm için lüzumlu "B-1" vita. 
minini do istihraca başlamıştrr. Bu vitamin, alkoliıncr 
için, kaib faaliyetinin azalmasında çok faydalı olacak
tır. 

Diğer taraftan, maya vasrtasiylc "B-2'' Falvina vjta. 
mininin hazırlanması ve imal olunması için tecrübevi fa
aliyet programı tamamiyle hazırlanmıştır. Yakında tat. 
li'ikat sahasında ~alışılmağa başlanacaktır. Bu vitamin, 
rn.al'fım olduğu üzere, yavaş büyüyen çocuklar için çok 
faydalı olduğu gibi, saçların çıkmasına da yaramaktadır. 

~ 
Scvvetıer bDrıı~nnde 
150 dll konuşıuouvoır 

M ARR dil ve düşünce enstitüsü, Sovy.etleT Birliği 
milletlerin.in dilleri hakkında bir liste hazırlamı~ 

ve bu listeyi basılmağa vermiştir. Bu listede, mmtakala
rı ve nüfusları ile beraber, memlcıkctte konuşulan 150 dil 
hakkmda mu:faesal malfımat vardır. 

Kader 
Dllnyada olduğu gibi mez11r
lıkta da onları ayırıyor 

enır a~amo lkaıro
sonuli"i1 yaılfilona 
~©>mm<eHdJDDeır 

Yirmi senoocnberi her gUn karısı 
nın mezarını ziyaret eden bir adam: 
"Öldüğüm zaman beni karımın ya.. 

nına gömün,, diye vasiyette bulun. 
muştu. 

Bu adam bu gün ölmüş, fakat karı 
sının yanına gömülmesine müsaade 
verilmemiştir . 

Marvud Meluiş ismindeki bu ada -
mm hikayesi hakikaten çok acıklıdır. 

Marvud Mcluiş, harbe gitmiş ve ln. 
giltereden uzaklaşmıştı. Henüz yeni 
evlenip araya harb girerek ayrılmış 
olan karı kocanın aklı daima biribL 
rindeydi. Marvud hemen her gün 
cepheden mektup gönderiyor, karısı 
da her gün ondan nihayet: 

"Geliyorum!" haberi ookliyordu. 
Fakat bu haber bir türlü gelmiyor

du. Bilakis, bir müddet sonra Mar. 
vuddan mektup kesilmişti. Ölmüş 
müydü? esir mi düşmüştü? hiçbir ha. 
ber yoktu. Yalnız, kadın ümidini kes
miyor, yine bekliyordu. Her kapı ça
lınışında kocası geliyormuş zannedi. 
yordu. 

1918 olmuş, mütareke ilan edilmi§
ti. Askerler yurdlanna dönüyorlardı. 
Kayıplar uzak memleketlerden çıka. 

geliyor, hatta öldü denilenler bile ai. 
lelerine kavuşuyorlardı. 

Fa.kat Marvı.ıd meydanda yoktu. 
Dört sene mütemadiyen kocasını 
bekliyen kadın, boynu bükük kalmış
tı. 

Belki daha bekliyccekti; senelerce 
bekliyecckti. Fakat, ecel buna \'efa 
etmedi ve kadın, bir gün kısa bir has
talıktan sonra öldü. 

İki gün sonra da Marvud İngiltere. 
ye gelmiş, evinin kapısını çalıyordu .. 
Fakat, kendisine kapryı açan olma. 
dı. Mahalleli bu zavallı adama, acı}'(>r, 
fernketi söylemeye cesaret edemiyor
du. 

Adamcağız niç.in iki gUn daha ev
vel gelmemişti; hiç olmazsa karısını, 
ölmeden bir kere daha görebilecek, 
kadın da, dört senedenberi gece giin_ 
düz beklediği kocasına, ölüm Anında 
bile olsa, dünyada kavuşabilecekti. 

Fakat, tali, kader öyle istemişti... 
Marvud bu felaketi öğrenince deli gi. 
bi oluyor ve hemen karısının mezarı
na koşuyor. Sanki onu görecek ,.e ona 
geldiğini haber verecek. 

Bu yirmi sene her gün böyle de
vam ediyor: Marvud, her sabah, er. 
kcnden kalkıp karısının mezanna gi. 
der, mezar taşının başında dua eder 
ve döner ... 

Onun tek arzusu, öldükten sonra 
karısınm yanına gömülmektir ... Bu
nu da vasiyet etmiştir. 

Bugün. gençliğini daima hatırasın
da bir mazi olarak yaşatmış olan bu 
adam ölmüştür. Onu sevenlerin ve hı. 
sımlarının ilk işi, vasiyeti mucibince, 
kendisini karısının mezarına göm. 
mektir. 

Fakat, buna kilise derhal itiraz e
diyor. Çünkii Marvudun ölümü şUp • 
heli görUlmü_§tür. Ölümü şüpheli o. 
lanların ve günahkarların cenazeleri. 
ni bu mezarlığa gömmeyi kilise me
netmektedir. 

Bunun üzerine, Marvud'un ailesi ve 
dostları dini rücsaya miiracaat etmiş
ler ve zavallı adamın karısıyla bera. 
ber gömülmesine izin istemişlerdir. 
Fakat bu müsaade ahnamamrştır, 
yirmi sene, ölünce karısının yanında 
yatmak arzusiyle yaşıyan adam on • 
dan uzak bir yere gömülmilştür. 

Marvud'un hayatı ve akıbeti lngil
terede herkesi mUtees~ir etmiştir. 
Kendisini tanıyanlar: 

- Zavallı adam, esasen bu dünya
da değil gfbi yaşardı, diyorlar, daha 
doğrusu onun iki hayatr ''ardı. Biri 
bizimle beraber yaşadığı, diğeri de 
ölmüş karısıyla beraber olan hayal1 
hayatı .•• 

Yüzünde daima bir gülümseme gör. 
mek kabildi. Fakat bu, acıyı örten. 
ölüm maskesi gibiydr ... 



Yazan: Gerald Kelton -31- Çeviren: F. K. 

Planı hemen aldı, çorabının 
arasına kol}du. 

Denis Karden. fon Störhayma kin 
beslemiyordu. Hiddet fırtınası geçtik
ten sonra onun vazifesinin emrettiği 
yoldan gittiğini teslim etmişti. Ba -
ron, planların kopyası alındığma ka. 
nidi, bu vaziyette onu serbest bırak
mamasını tabii telakki etmek lazım -
dı. Denis asıl Güssiye kızmıştı. Onun 
planları elde etmiş olduğu halde ken
disine zamanında haber vermeyi§ini 
affedemiyordu. Acaba planları nasıl 

ve nerede bulmuştu? 
Gözü bu sırada masaya ilişt!, p!f•n 

orada duruyordu. Hemen aldı, pa:ıta
lonunun paçasını kaldırıp çorabının 
arasına koydu. Bu işi hemen hemen 
gayriihtiyari yapmıştı. Faydasızlığı
nı kendisi de anlıyarak güliim~t>di. 

Mahpus olduğuna göre planın aı tık 

ne ehemmiyeti kalmıştı? Ondan isti. 
fade etmesine imkan var mıydı? 

Yerine henüz dönmüştü ki, baron 
salona girdı. Evvela bir şey söyleme. 
den Denise baktı, sonra: 

- Binbaşı Karclen, dedi, lazımge. 
len emirleri verdim. Ölü veya diri Al
manyaya götürüleceksiniz. 

- Bunu bir kere daha söylcmi~ti
niz. Biz fatranca devam etsek? 

Baron hiddetlendi: 
- Şimdi oyunun sırası mı? bütün 

gemi mürettebatına firara teşebbüs 
ettiğiniz takdirde derhal sizi öldürme. 
lerini emrettim. Bu emrin en ufak 
bir tereddiid eseri gcsterilmeksizin 
tatbik etlileccğ!nden emin olabilirsi _ 
niz. 

verdim. Emirlerim harfiyyen yerine 
getirilecektir. 

Cebinden revolverini çıkardı, nam. 
lusundan tutup lngilize uzattı. Denis, 
fon Störhaymın ne demek istediğini 

evvela kavrıyamıyarak tabancayı aL 
dı. Baron ise iki adım geriledi, kolla
rını kavuşturup dudaklarında mağrur 

bir gülümseme ile: 
- Ateş ediniz binbaşı! dedi. Bu si

zin hakkınızdır! 
Denis silahı masanın üstüne attı. 

Baronun omuzuna eliyle vurarak: 
- Saçmalıyorsunuz azizim. Dedi. 

Birer baroak şarap içsek daha iyi de. 
ğil mi? 
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Erikayı karı:ıya çıkaran motör he. 

nüz geri dönüp yata yanaşmamıştı ki 
fırtına patladı. Yağmur tufan gibi 
yağıyor, hemen hemen fasılasız ola. 
rak biribirini takip eedn şimşekler, 

artık tamamiylc bastmnış olan ka . 
rnnlığı yırtarak, müthiş bir şiddetle 
esen rüzgarın tesiriyle husule gelt>n 
dalgaları aydınlatıyordu. Birkaç saat . 
evvel o kadar mavi, o kadar sakin o. 
lan Akdeniz şimdi kudurmu:jtu. Ak
deniz böyledir, sakinken birdenbire 
coşar, birkaç saat süren bir fırtına. 
dan sonra tekrar eski sükunetini bu. 
lur. 

Transatlantikleri bile epey sallı -
yan bu fırtına, Adleri hayli sarsıyor. 
du. Elli metre boyundaki teknesi bu 
fırtınada bir ceviz kabuğu kadar ufaL 
mıştı. İskemle üzerinde durmakta 
müş1'-tUat çeken baronla Denis kama-

Bir an sustu. Dcnisin yanına Ytaaar ralarına çekilmi§lerdi. 
gelerek devam etti: Dcnis kamaranın k11pısrm sürgüle. 

- Binba.şı Karden, namusum üze- di ve yatağa uzandı. Kendi ken..ofoe 
rine verdiğim sözde durmadım. Bu - fırtınanın nekadar süreceğini soru • 
nu istemekte haklısınız, Bu meslekte d • ·· d'"rt t So yor u: azamı uç o san ... • nra 
§inıdiye kadar bir çok defa yalan söy hava tekrar düzelecek ve yat Alman-
lediğim, yerine getirmemek niyetiyle yaya hareket edecekti. Bu takdirde 
vaitlerdc bulunduğum oldu. Fakat na. karaya ancak Alman toprağında ba. 
mu.sum üzerine verdiğim söze hanis sabilccekti ki, bunun hiç de hoş bir 
~duğum ilk defadır. Düşiindüğünüz tarafı yoktu. Fakat henüz ümidini 
hilafına ben namus sözüme ehemmi. kaybetmemişti. Maceralı hayatında 
yet veren bir adamım. Size vaadimde §İmdiye kadar birçok defa bu derece 
durmayışnnın mümkün olan yegane müşkül vaziyetlerde kalmıştı. 
tamir vesilesini vereceğim. Acaba aleni celse<le mi muhakeme 

Yatın süvarisine icab eden talimatı ı edilecekti? Buna pek ihtimal vermi _ 
verdim. Beni bu kamarada ölü bul - yordu. Muhakemesi gizli yapılacak -
rnaları ihtimali olduğunu, bu t.aJ.ldir- tı. Mahkum olacağı muhakkaktı. Ce. 
de intihar etmiş sayılmam lazım...,.ele _ zası da herhalde idamdı. Belki de 
ccğini söyledim. Bu noktadan m°üste. hapse mahküm olurdu. Bu gene iyi J 

rih olabilirsiniz. Diğer taraftan yat, idi. Çünkü ne olsa hapishaneden kaç. 
benim verdiğim talimat dairesinde mak imkanı düşünülebilirdi. Onu bil-
~uradan hareket ederek Almanyaya hafrn üzen, şimdi sol bacağında ço _ 
lım edileceksiniz. Ölümüm esnasında rabının arasında bulunan planlardan 
gidecek ve siz Alman hükumetine tes- istifade edemez vaziyette oluşuydu. 
~izin bu kamarada bulunmadığmıza Eğer fırtına olmasa denize atlayıp 
aa şehadet edilecek. Bu yolda emir yüzerek karaya çıkmağı tecrübe ede. 

~11111 ın!i.ı ı:mE1Itmırrmrrmt1111Elilema•nn11ll-
nünkü hareketinizle kalbime şüphenin soğuk ve gaddar 

bıGağım soktunuz. Anlıyor musunuz? sizden şüphe ettim. bu 
yüzden o kadar ıstırab çektim ki bir daha şiiphe etmek iste
miyorum. Bana esir dimağı pek ağır buluyorsanız vazgeçin, 
size öfkelenmem. 

bilirdi; fakat böyle bir havada dün
yanın en mahir yüzücüsü bile beş da. 
kikadan fazla denizde kalamazdı. Ha. 
va düzeldiği zaman ise yat hareket e
decekti. 

Bir müddet yatağında kalarak d\L 
§Ündü. Vapurun sallantısı gitgide da. 
ha az şiddetli olmağa başlamıştı. Fır
tına diniyordu. Yarım saat sonra ge. 
mi demir alacaktı. Ayağa kalktı \'e 
lumbuzdan dışarı baktı. Yağmur din. 
mişti, fakat deniz epey dalgalıydı. 

Yüzerek gitmeyi henüz tecrübe ede -
mczdi. Eara hem yakınC,1, hem de u. 
zaktı. Hiddetle kendini gene yatağa 
attı. 

Birden aklına bir fikir geldi. Aca. 
ba tatbik edebilir miydi? çılgınca bir 
fikir olduğu muhakkaktı, fakat vazi
yeti zaten tehlikeli olduğuna göre 
ka)~bedeceği bir f;ey de yoktu. Kara. 
rını verdi. 

Kamara gayet lükı; ve süslüydü. 
Duvarlar ceviz tahtalarla kaplanmış. 
tı. Dinamonun bozulması ihtimaline 
karşı duvarlarda iki tane petrol lfım
bası asılıydı. Bitiı;ik banyo odasına 
geçti. Orada bir petrol lambası vardı. 
Burasının sade bir lumbozla değil, ta. 
vandan bir manika ile de hava aldığı
nı memnuniyetle gördii. 

1şine yarıyabilccek bütün eşyayı 
toplıyarak banyo odasının tahta ka . 
pısı önüne yığdı ve sonra üç lamba
nın muhteviyatı olan petrolü bunla -
rm üzerine döktü. Ha va cereyanı ol
ması için lumbuzu açtıktan sonra ha. 
zırladığı yığını ateşledi. 

Yığdığı şeylerin, evvela, istediği 

neticeyi verıniycceğini san<lr. Sarı 

bir duman ateşi sönecek gibi göste -
riyor, Denisin genzini yakıyordu. Fa. 
kat l>!:-den alev parladı ve az bjr :r.a
man sonra duvar kaplamaları da ateş 
aldı. 

Dcnis banyo kamarasına si;:.o.mış, 
kapıyı kapamıştı. Gemiden epey za • 
man bir şeyin farkında olmadılar. 

Lumbuzdan çıkan duman, şiddetli rüz
gfırın tesiriyle derhal dağılıverdi. Lfı_ 
kin bir müddet sonra İ§ değişti. Ban
yo kamarasının kapısı da ateş alma. 
ğıı başlamı§tı ve içersi artık taham -
mül edilmez bir hale gclıni5ti ki gü. 
vertede koşuşmalar oldu, kamarası -
nın kapısı vuruldu. Bunun üzerine 
manikaya tırmanarak gü\·erteye çık. 
tı. 

Tayfalar, kaptanın kumandası al -
tında oradan oraya koşuyorlardı. Hiç 
panik olmadı ve birkaç dakika sonra 
tulumbalar yangın çıkan kamarayı 

suya boğmaya ba~ladılar. Denis Bu 
vaziyette ateşin çabuk bastırılacağı-

j !5 TENm1Z ..= !93S 

~azan: MD So 
Karyola aitında tiryaki kegf i 

sürüyordum 
-54-

- Paralı biri düştü. 
Sordum; 
- Nerede?. 
- Galatada ( ... ) otelinde:. 
- Oda numarasını öğrendin mi ?. 
- Evet .. Üçüncü katta 21 numara .. 
- Ala .. Ben işin icabına bakar, iş 

uygun giderse hakkını ayırır, getiririm. 
Ertesi günü buluşacağımız yeri ka

rarlaştrrd.k, o gitti. 
KARYOLA ALTINDA KEYİF 1 
- Bir kaç parti daha tavla oyna;:lım. 

Akşama doğru Galataya indim. Rıhtım 
gazinolarından birinde bir kaç kadeh 
rak ıiçtim. Çakırkeyif bir halde otelin 
yolunu tuttum. Yirmi bir numaranın 

bulunduğu kat ta bir oda kiraladım. 

Ve o gece 21 numaraya girdim. Misa
firin bavulunu araştırdım. Hiç bir şey 

bulama:lım. Demek, para üstündeydi, 
adamın ... 

Ertesi akşam, bu sefer çakırkeyiften 
bir numara fazla, otele geldim, odama 
girdim. Biraz oturdum. Sonra 21 
numaranın kapısın ıaçtım. 

Nasıl mı?. 

Bu da sorulacak şey mi canım? 

Maymuncukla! Karyolanın altına gir
dim. Beklemeğe başladım. 

Bekledim .. , 
Bekledim .... 
Ne gelen oldu, ne giden ...• 
Sıkıldım, canım cigara ·da istiyordu .. 

Baktım dayanamıyacağım. Ne bahası
na olursa olsun bir cigara yaktım. Fo
sur fosur içme~e başladım. Karyola al
tında tiryaki keyfi yapıyordum. Ciga. 
rayı yarılamıştım ki, dışarıda, kapının 
önünde ayak sesleri işittim. Hemen ci
garayı söndürdüm. 

Ayak seslerini konuşmalar takip etti. 
Fakat ne konuştuklarını duymuyor, 
anla:nıyordum. Yalnız, seslerden, ko
nuşanların bir iki değil, fazla olduğunu 
anlamıştrm. 

tlÇ KADIN, tlÇ iNGiLiZ ASKERi ! 
Kalabalğın ne işi vardı o:lanın Ö· 

ni.inde? {\ceba içerimi gireceklerdi?. 
Buna ihtimal vermedim. 

Buraya gelse gelse kiralayan adam 
gelebilirdi. O da bir kişiydi. O halde 
bu sesler neydi?. Ne demekti bu ayak 
seslrie ve konuşmalar?. 
Düşünmeğe, bir mana vermeğe va

kit kalmadan oda kapısı açıldı. Ve içe-

nı tahmin etti. Llıkin ne de olsa te _ 
şebbüsü büsbütün boşa gitmemişti. 
Gemi üstünkörü bir tamir için birkaç 
gün Tulor.da veya l\Jarsilyada kal -
mıığa mecbur olacaktı. F'ransız sahil. 
!erinden uzaklaşılmadığı müddetçe de 
kaçmak ümidi mevcutlu. 

(Devamı Var) 

riye üç kadınla üç İngiliz bahriye aske
ri girdi ... 

Uç kadın!. 
Uç İngiliz asker !i .. 
Bunları, karyolanın altından görüne: 

bende adamakıllı şafak attı! . 
Oda oldukça karanlıktı. Çünkü, cad

ıdeye bakmıyan arka odalardan biriydi. 
Buradan ne caddenin gürültüsü, ne 
b~dmest naralar, ne lcitarna sesleri du
yuluyor, ne de caddenin aydınlığı vu
ruyordu. üstelik perdeler tle sıkı sıkı 
kapanmıştı. 

İngiliz askerleri, odadan içeri girer 
girmez, kcllariyle yanlarındaki kadın
ları sardılar, göğüslerini göğüslerinde 

eze eze, dudaklarını dudaklarında gez
dire gezdire öptüler. 

Öpüşler, dudak şapırtıları. odanın 

loşluğunda tatlı bir ahenkle akisler ya
pıyor, kulaklarımı grcıklıyor, kalbimi 
gıdıklıyordu. 

Neden sonra. içlerinden biri ,elektrik 
diiğmesini, çevirmeği akletti, oda kır
Inlzı abajordan süzülen bir ışıkla doldu. 

Mütarek~ yıllarında Galata ve Bey

oğlunun hemen bütün otellerrinin bir 
randevu evinden fark ıyoktu. Koluna 
günahkar bir kadın takan, bir adam 
- bilhassa işgal ordusuna mensup olan
lar - Beyoğlu ve Galatamn rakı ve ba
lık kokan sokak ve caddclerin'deki otel 
lerden rastgele birine, ~ünün ve gece
nin herhangi bir saatinde olursa olsun, 
gire bilirdi. 

Buralara çift gidildiği gibi, tek de 
gidilir, otelci otelinde mevcut bulun -
durduğu kadınları müşterinin koynuna 
koymaktan çekinmezdi. 

Buralarda da içki içilir, sabahlara 
kadar çalgı çalınır, dansedilir, şarkı 

söylenir, gürültü, patırdı yapılır. bu 
hayhuy, bu rezalet karşısında kimse 
otelcileri mes'ul tutmaz: 

- Bu işi niçin yapıyorsun?. 
Demezdi.. 
Altı otel misafiri, henüz sandalyeleri

ne c1urmuşlar, karyolalara şöyle uzan
mrşlardı ki kapı vuruldu ve bir gölge 
kapıdan süzüldü. Hırsızlama bir göz at• 
tım, otel sahibi idi bu. 

Kızlardan birine sordu: 
- içki ister misiniz? 
Kız İngilizlere tercüme etti; ve altı 

ses te birden bağırdı: 
- Yes! yes! .. 
içkiler gel:Ji, mezeler geldi. Başla

dılar içmeğe ... 
içtiler, güldüler, şarkı söylediler, şa· 

pır şupur öpüştüler. Sarmaş dolaş ol 
dular. 

(/)t11n1111 var ) 
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Ben sizin zeki bir adam olduğunuzu bilmiyor muymn? fa. 
kat ruhunuzun bütün çiçeklerini yalnız bana hasredin, herke. 
sin yanında gözleriniz donuk olsun, size benden başka herhan-

gi 'bir kimsenin mehdini, takdir veya iltifatını ce"..bedecek hiç 
'bir harekette bulunmayın. Bana herkesin kinini taşıyarak, 
herkeslerin iftirasına veya hakaretine uğrıyarak gelin: kadın
ların sizi anlamadıklarını, yanınızdan geçip de sizi görmedik. 
lerini, hiçbirinin sizi sevemiyec0ğini söyleyin; Luz'in gönlün. 
ae ve aşkında sizin için neler bulunduğunu işte o zaman öğre
nirsiniz. Biz hazinelerimizi o kadar iyi gömmeliyiz ki herkes

Çeviren: INJ lYI rrlYI O O©JIJ=iı ~ 1F ~~ 

lıisEetmistim ama canınızı sıkan şeyin ne olduğunu anlıyama-i 
nııştım; bunu söylemekle, size perC6tiş etmem için birçok ye.I 
ni Ecbeblcr daha göstermiş olduğunuz Beni !srail'in Allalu gi.; 
bi kıskanç olmanız, gönllimü saadetle doldurdu. Dünyadnl 
kıskançlık kadar mübarek ve mukaddes hiçbir şey yoktur. E~ 
l:eni sıyanet eden güzel melek! kıskançlık hiç uyumıyan n<M 
!:;elçidir; nasıl acı, ağrı insanı iykaz ederse kıskançlık dn aşJ 
kı iykaz eder ve hiç yanılmaz. Kölenizi kıskanın, Luiz: si~ 
\'Unlukça bu itaatli, naçiz ve betJbnht köleniz de, vurmakla be..ı 
rnl:er ke11di:..1ine bir kıymet verdiğinizi söyliyen değneği yalıya• 
caktır. ı 

ler ayakları altında çiğnesin de yine farketmesin. 
Güzel olsaydınız size hiçbir zaman dikkat etmez ve siz.de, 

3..§kı bir konca gibi açıveren sebcbler alemini göremezdim. Gü. 
neşin çiçekleri nasıl açıp yemisleri nasıl kemale erdirdiğini 
bilemecliğimiz gibi o sebebleri de bilemeyiz ama bir danesini 
keşfettim ve bu, gönlüm için başka bir füsun oldu: sizin ulvi 
yüzünüz hususiyelfoi, dilini, bütün o latif halini ancak bana 
ifşa ediyor. Sizi değiştirip erkeklerin en sevimlisi, perestişe 
en la.yıkı edivermek ancak benim elimclen geliyor; bunun 
içindir ki zekanızın da yalnız benim olmasını, benim hük. 
mfunden sıyrılmasını isterim: gözleriniz, o güzel ağzınız, yü
zünüzün bütün hatları kimseye bir şey söylemediği gibi zeka-
nız da kimscye açılmamalıdır. Bakı~larınızı alevle parlatan 
ben olduğum gıbi zekanızın ateşini de yalnız ben yakmalıyım. 

Yine eski halinizi, o çatık kaşlı, kibirli 1spanyol asilzadesi 
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halinizi takının. Siz evvelden, harabelerinde kimsenin dolaş. 
r.:n; a cesaret edemecliğı yıkık bir ülke idiniz, size ancak uza!•. 
lan bakabiliyorlardı; halbuki şimdi herkesler girebilsin diye 
rahat yollar açmnğa kalkıyorsunuz, yakında nazik, mültefit 
bir Parisli olacaksınız. 

Eenim çizdiğim programı hatırlamıyor mus unuz? nc-şz:ıiz. 
tc\'diğinizi pek belli ediyordu. ~ize o bakıı:Ia bakınnsayrlım 

siz, Paris'in en anlayışh, en alaycı, e_n müstehzi salonuna, Ar
mand - Luiz _ J\lari dö Şoliyö'nün s•zi niiktedan bir adam etti. 
ğini bildırecektiniz. Sizi, aşkınıza en küçük siyaset hilesini ka
nştırmağa tenezzül etmiyecek kadar büyük sanıyorum; fakat 
bana karsı bir çocuk safiyeti, sadeliği göstermt'zscniz size acı. 
rım, bu ilk ~atamza rağmen sizin için kalbinde yine derin bir 
hayranlık bcsliyen 

K 

Lı:.i: ıf.ö Şali yij 
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Fer~ c'd. '1ı !Jı•i -:'c 

ABAHATLER1M1Zt gören Allah nedame-timizi de gö~ 
rür: haklısınız, benim sevgili hanımım. Öfkelendiğiniz~ 

Fakat beni çekingenlikten kurtulmak, bende zayıf olduğıı.A 
nu sandığmız hislere hakim olmak için sarfettiğim gayretleri 
g0rme:lıniz, onların miikfıfatını belki Tanrım verir. Size, sizL 
tanıyıp sevmeden evvelki halimle gözükmek istiyordum. Mnd"" 
rid'dcyken sohbetimin zevkli olduğunu söylerlerdi, size kıyıne" 
timin ne olduğunu bildirmc~e heves ettim. Bilmem bu biti 
nah\·et eseri miydi? herhalde cezası büyiik oldu. O bakışını~ 
hn;ısırda. duyduğum titremeyi, Fransız askerlerini Kadil\Sı 
ününde gördüğüm ve kralımın müraice bir cümlesi ile hayıı-' 
tımın tehlikede oldu{:;'Unu anladığım zaman duymamıştım. · 

Öfkenizin sebebini diişünüyor, bulamıyordum; :rulıumuzd& 
hL<>f'cttiğim bu ihtilaf beıni iimitsizliğe düşiirüyordu; "rulıU .. 
muz'' diyorum, çünkü ben sizin iradenizle hareket ctmeğe, si'" 
;.: n <liişüncenizle düşünmeğc, sizin gözlcrinjzle görmeğc, ııoğll-' 
ğu ve sıcağı hiEsettiğim gibi sizin taddığınız zevki tadıp sizitl 
ccktiğiniz ıstırabı çekmeye mecburum. Benim indimde asıl 
kal:ahat. r.sıl ciirüm. nsıl hnlccan S('bt>bi, o si?.in pek giizrl 
kıl<lı~ınız kalb lı.a..vnlımmla sizinle ayni ?.amanda doyamamnlc" 
tı. 

«Devamı var· 
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-24-
Gedikli yerinden kıpırdamadı. Bulun.. 

duğu kö~eye biraz daha büzülürken ce
vap verdi: 

- Ne hakla kapiten? .. 
- Fransa cumhuriyeti gemilerinden 

Turkuvaz mürettebatı arasına dahilken 
bulunduğunuz sefinenin emniyetini ih
lal, efradı ihtilal ve isyana teşvik ettiği
niz için! 

Gedikli Kapo mangayı çın çın öttüren 
bir kahkaha kopardı; şu birkaç saniye 
içinde mangada geçen sahneler mürettc. 
batı tutulmaz, zaptedılmez, durdurul
maz bir hale getirmişti. Kaponun kahka
hası bu adrunların kurulu zembereği an
dıran sinirlerini birdenbire boşalttı; bü
tün neferler birden gediklinin üzerine 
atıldıla; henüz kahkahalarını dindircmi
Yen ağır 'ucutlu ya~ı çavuşu yakapaça 
sürüklediler; hareketlerine mani olmak 
istiyen süvarinin ayaklarının altına ge. 
tirdiler, bıraktılar. 

Didiye, yerlerde yuvarlanan, köşeden 
kendi yanına getirilinceye kadar mürette 
batın hafif okşamalarile yüzünde yeryer 
kızartılar beliren gedikliri acıyan bakış
larla sı.izdü. 

Franilz a kel. kanunu, gediklinin şu 
Ufacık cürum yüzünden hemen idamını 
emrediyor, buna karar vcrmeği ,.e yap. 
tınnayı da süvarinin salahiyeti cümlesi. 
ne eklemiş bulunuyordu. 

Bu dü-;;iinceyi bir lfıhzada zihninden 
geçiren süvari durdu. Şu anda hayatı e
linde bulunan gedikliye bir daha. bir da. 
ha baktı .. l\lürettebat susuyorlar, su\'a
rinin önıinde, yerlerde sürünen gedıklinin 
etrafında halka çevirmiş bulunuyorlardı. 

Dıc;.ardan ahil topçularının Turku\'aza 
açtıkları ateşin şiddetini gösteren infi
lfildar, sarsmtılarla hissediliyor; ölüm 
dakiakları, deh~et nobetleri geçiren Tur
kuvazda asabi bir ha\'a esiyordu. 

Siıvari ayağının ucuyla yerde sürünen 
gedikliye dokundu: 

- Gedikli Şarl Kapo ... dedi, şu anda 
rütbeni almış bulunuyorum.. Yaptığın 
hareketin, çıkarmak i:ıtcdiğin ihtilfılin, 
korsanlığa tcşcbbü.;ünün kamın çerçeve
sindeki ceza ı idamdır.Fal.at ben yalnız 
seni rütbenden mahrum etmekle iktifa 
edeceğim. OH.ımün e~iğinde bulunan, a· 
kibeti meçhul olan in~anların. Turku\'az 
mürettebatının ulun"tıcenabına uyarak 
seni bağışlıyorum. Ellerimi "eni murdar 
~~nınla kirlcttirmckten beni alıkoyduğu 
ıçın arkada~larımm bu yüksek hissine 
a)·rıca te~ kkur ed~rim. 

Mürettebat bir ağ"ızdan: 
- Sağ ol kapiten! 

. ~iiraı;ını avurdular. Turkm·azın içe
rıs· çın çın üttü. Şarl Kapo bu bağışla
'Yışa tcşckkur hile etmedi I Ifıla Yerde 
bulunduğu 'aziyeti muhafaza ediy;r, ye
r~ Yakla~tırdığı yüzünde ı;oğuk, ürpertici 
bır ısıkla pırıldayan gözlerinde hain bir 
ta--avvunın mana'iı c:czilh·or kart ve muh 
~cris gedıkli ) eni. ) cpy~ni bir f csathğın 
ılk hatlarım kafaı::ında çizh'or· kimbilir 
na ıl bir ihanet projec::i haz;rh);ordu. 
Turkuvazı tehdit cd('n mermiler Türk 

Sahil toplannm aie~i iyiden iyiy~ kor. 
kulacalt bir hal almıştı. Fazla geçirile
c.ek 'akıt yoktu. Biraz geri kahc; Allah bi
~~ bir felakete mal olurdu. Didiye son 
ır dC'fa gemirin içine göz gezdirdi. Mü-

tec ir " 1 . . .. ""uz crını murc:tebatın yüzlerinde 
~eker teker dola,tırdı; bakrşlannı bu ya
b~n. nrkada ,larının, bir yıldır kendi sile 
• ırlıkte çalısan maiyetinin gözbebekle. 
rın~c dinlendirdi. En son yerde sürünen 
geciıkli,·e bakt .: t b ta · · ~ ı, mure e a emır ,·erdı: 

; B·ı'Tlayın burun ellC'riııi ayaklarını .. 
n randa Şarl l<aponun iizerine çulla. 
, a~-7-8 çift güçlü kol gedikliyi kı.;kı\'rak 
j~' ". 11·Iı: ele geçirilen kayı~ardan yapı· 
ar~ ı~m kler, bileklerhe takıldı. Kolları 
kt a an. a)aklan dizden itibaren ı::ımsı-

sarıldı b wl d 
t\Jvah i '. ~.' ~n ı. Ondan sonra saman 

c::~ f? ">ı <:•ın 1.lnnrli, J,en:mı konuldu. 
uvaı; nıüt . 

Rum eec::. ır bir ta,,rla yürücHi. 
&rafı~~da knma~a ına l'irdi. makine tel

son cmnnı verdi: 

- Yukarı ... Donkiler işlesin! 
Heyecanla çarpan, telaşla çırpman 

kalplerin hareketine uyan tiktaklarla 
donkıler işledi, Turkuyaz ağır ağır bu. 
lunduğu yerden yükseldi, bir çeyrektir 
denizin muayyen noktasını topa tutan 
Türk topçuları hayretle durakladılar .. 
Tahtelbahirin yavaş ya\'aş sudan çıkışı
na mana veremiyen neferler yeniden şid
detli bir ateşe hazırlanıyorlardı. 
Bataryanın birinci topunda nişancı 

Müstecib (1) onbaşı topunu ateşleyeceği 
sırada batarya teğmeni İhsan haykırdı: 

- Dur, onbaşı ateş etme! 

!\Iüstecib onbaşı komutanının bu em
rini duymuştu. Fakat bi'raz geç verilen 
emir yapılamamış; onbaşının fünye ipini 
çeken kolu mermiyi ateşlemiş, büyük bir 
gümbürtü ile patlayan topun mermisi ya
rıyarıya sudan çıkan tahtelbahirin biri
cik serenini 1kiye bölmüş, bir parçasını 
almış uzaklara sa,·urmuş, ilerde denize 
dü~ürmüştü. 

Bu çatırdı, feci bir vaziyete tehlikeli 
ıikibetlerini bcldiyen Turkuvaz mürette
batının yüreğini a~zma getirdi. Elindeki 
teslim bayrağilc kaporta ağzında alesta 
bekliyen ikinci !:iÜYarinin korkudan du
dağı çatladı. 

Süvari J\lfred Didiye dişlerinin arasın· 
dan fırlayan bir küfürü zapta muvaffak 
olamadı .. Seren kırılmış, kırılırken de 
gemiyi şiddetle sarsmıştı. Didi>·e taş ke
silmiş duruşile bir heykeli andınyor ; 

sudan yiıkselen, tamamen çıkan t ahtel. 
bahirde şimdi uzakta yapılan muharebe.. 
nin top gürültüleri adamakıllı duyulu
yordu. 

Mustecıp onha~ı ikinci mermiyi de ih
tiyaclen namluya sürmüş, yanına koşan 
teğmen İhsanın: 

- Ateşi ke3 artık!.. Düşman teslim O· 

lacağa benziyor! demesi üzerine bunu a
teşleme,mişti. 

Batarya neferleri tüfeklerini çıkardılar. 

Koşar adımla sahile doğru hızla indiler; 
onlar kıyı koyunu tutuncaya kadar Tur. 
kuvaz da çıkmasını tamamlamıştı. 

Tahtclbahirin direği kırılınca, ikinci 
süvari elindeki beyaz bezi ancak presko
pun ucuna hağlayabilınişti. Açılan kapak 
!ardan çıkan mürettebat. geminin balık 

sırtı gil\·crte::.inclc, sahile bakan iskele 
kübcştcsine yaklaşmış safda durmuş, 

silfihqz elclrini havaya kaldırmışlardı. 

Ka ara ağzında vücudunu yarıya kadar 
dı~arı çıkaran sii\·ari Alf rcd üıdiye ile i
kinci süvari, çarkçıbaşı ,·e birkaç gedik
li ele ellerindeki beyaz bezleri sallamağa, 
tec:lim olduklarını, artık kendilerine ateş 
edilmemec;ini Tiirk topçularına bildirme
ğe çalışıyorlardı. 

Sahildeki Türk müf rczesi teğmen İh
sanla birlikte, kıyıdan tedarik ettikleri 
bir ı::alla Turkuvaza giderlerken, btarya 
da neşeli bir hava esmişti. Biilün arka. 
daşları bu muvaffakiyeli :'\Iüstecip onba
şıya maledcrek onu tebrfüe ko~uşmuşlar. 
etrafın almışlardı. Ona: 

- Gazan mübarek olsun onbaşım! 
- Gavuru topla ta direğinden yapış-

tırdın! 

- Senden korktu da teslim oldu .. 

- Şükür Tanrıya .. Bu domuzlardan 
birini yakahyabildik! 

- Yaşa onbaşım! 

Sesleri ile tebrik yağdırmağa, onba~ıyı 
kahramanlaştımmğa, ona fevkaladelik 
hüviyeti \ ermeğc gayret etmişlerdi. 

Batarya kumandanı da emir neferi-
nin: 

- Beycf eneli.. Talıtabakır tec;lim oldu! 
l\Hijdec;inc evvela inanmak i tcmemiş: I 
- Sakın yanılma Şaban! .. Tahtelbahir 

1 
bize mi teslim oldu? 

([)cvamı ııar) I 

(1) Nişancı - bir nımıara - topu ateş 
liyc11 rre 11crill'11 isimdir. Topçuda ııe a. 
gır makineli lii(ek l:alarlnmııla bıt erle. 
rin onbaşı olması şarttır. R.Y. 
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Galatasaray 
ve Beykoz 
klüplerine mükafat 

v e rild i 
937 - 938 senesi deniz sporlarında 

muvaffakıyet gösteren şehrimizin Gala
tasaray ve ~eykoz klüplerine su sporla
rı federasyonu tarafından birer dört tek 
futa hediye edilmiştir. 

Bundan başka da yine geçen senenin 
yUzme, kürek ve yelken gibi üç su spo
ru sahasında da Türkiye birinciliğini ka
zanmak gibi şayanı hayret bir muvaf
fakıyet gösteren Galatasarayn yine fe
derasyon tarafından olimpiyad yöle ne
vinden bir yelkenli verilmiııtir. 

Uağcıhk kaabünün 
tebliği 

1938 .Muhidin Üstündağ kupası 
turnuvası Temmuzun 9-10-15-16 ıncı 
Cumartesi ve pazar günleri klübü. 
müz kortlarında oynanacaktır. 

Turnuvaya kayıt muamelesi Dağ
cılık klübünde spor müdiri Bay N. A. 
Gorodctzky tarafından yapılmakta. 

dır, lfıtfen kendisine müracaat edil -
mesi. 

T urnuva "Dunlop" toplarile oyna • 
nacakıt.ır. 

Turnuva aşağıdaki oyunlardan mü-
rekkeptir: 

1 - Tek bay. 
2 - Çift bay. 
3 - Tek bayan. 
4 - Çift Qayan. 
5 - Muhtelit. 
Turnuvaya kayıt · muamelesi baş. 

lamıştır. Kayıt, 6 Temmuz çarşamba 
günü saat 20 de kapanacaktır. 

Turnuva galibi klübün ismi Muhid· 
din Cstündağ kupasına yazılacağı gi. 
bi galiplere ayrıca kupalar veril~ck -
tir. 

Turnuvada puvanlar şöyle hesab e_ 
dilecektir: 

Galipler klüplerine 5 puvan verir. 
Finalistler klüplerine 3 puvan ve -

rir. 
Dömi • fnalstler klüplerine 1 puvan 

verirler. 
TUrk Dağcn1ık Klübii 

Tcııis tu1~wıxısı 

Mevsimin en 
Muhiddin 

Türk Dağcılık klübü valimiz Mu- ' 
hiddin Üstündağ kupası için büyük ' 
bir turnuva hazırlamaktadır. Bu ku . 
pa bundan iki sene evvel ortaya Dağ_ 
cılık klübü tarafından konmuştu. İlk 
sene gnlibiyct Dağcılık klübünde kal -
mı§, ikinci sene, yani geçen mevsim 
de sebebini bilmediğimiz bir mani do
layısiyJıc bu turnuva oynanmamıştı. 

Bu sene bu turnuva 9 Temmuzda baş. 
lıyacaktır. Bu turnuvanın büyük bir 
hususiyeti, ford itibariyle tasniften 
başka, ayrıca klübler arasında puvan 
itibariyle kazananın kupayı bir sene 
müddetle alması ve üzerine bu klübün 
isminin yazılmasıdır. 

Yüzme teşvık . müsabakaları 
Hakemslzlik ten değil kronometreslzlikten 

yapıl mamış 

1 lalwmler gelmediği için, cumartesi gibıii 

Su sporlan ajanlığı tarafından ha
zırlanmış olan proğram mucibince 2 
Temmuz cumartesi günü yapılması icap 
eden yüzme teş~ik müs:ıba~;ı1anmn ha
kcmsizlik yüziirıden yapılamadığını 

yazmıştık, 

Su sporları hakemlerimizıden Me-
lihten bu işin içyüzünü aydınlatan bir 
mektup aldık aynen neşrediyoruz : 

• * * 
Su sporları ajanlığı tarafından t er

tip edilen. 2 Temmuz 938 cumartesi gü
nü 4 üncü yüzme teşvik müsabakasr
nın icra edileceğini - ajanlığın programı 

mucibince - gazeteler vasıtasiyle bildi
rilmişti. 

Sabahleyin yarış sahasına geldim. 
Yüzme hakemi olmakla beraber ayni 
zamanda uzun yarışlara girebilmek için 
vakit buldukça antrenmanlarıma da 
devam ediyordum. 

Saat 14,5 raddelerinde diğer bir ha
kem dostum Bay Rıza da geldi. Ajan -
lıktan nizamname, program, müsvedde
lik kağıd hatta yarışları tesbit edebile
cek bir tek kronometre bile gönderil -
memişti . 

Kuluarlar hazırlattırıldı. Yüzücü • 
]er de yarışa müheyya \'aziyettcler. 

- -müsabaka yapamıyan zavallı "yiiziiciiler. 

Bunların hepsini ben temin ettiğim 

halde yalnız kronometretın yoktu. 
Sporcu arkadaşlarımı memnun ede· 

bilmek için bir iki kere hu aletin tem~
ni için başvurdum. Yarışın bu yckluk 
iç~risinde devam edilmesine imkan ol
madığını bildirmek üzere ajanlığa tele· 
fon ettim. Gelen cevapta kimsenin bu
lunmaı:hğıru ve gittiklerini bildirdiler. 

Binaenaleyh hakem heyetinden kim
se gelmemiş değildir. Ancak 'bu gelen 
iki hakem İstanbul bölgesinin lakaydi
si yüzünden hiçbir şey yapamamrş ve 
eli kolu bağlı bir vaziyette kalmıştır. E· 
sasen bu gibi yarışlar yalnız iki üç ha
kemle idare edilmez. Bir çok gençler 
kursa iştirak ettirildiği ve kendilerine 
hakemlik ehliyetnamesi verildiği halde 
ne için müsabaka mahalline gelmiyor -
lar. Su sporlan ajanlığı neden spor se
ver,Ieri teşvik ve teşci etmiyerek bü
yük bir ihmal ve teseyyüp içinde bulun 
duruluyor. Buna da cevap vermek ken
dilerine aittir. Mesuliyetin artık kimde 
olduğunu saygı değer efkarı umtımiye -
nin kanaati vicdaniyesine bırakıyorum. 

Su sporları hakemi 

H . Melih Denghiz 

mühim tenis turnuvası 
Cstündağ kupası 

Diğer müsab:ıknlru·da yalnız finali 
kazanan oyuncu klübüne bir muvaffa. 
kıyet getiriyor, fakat diğer milsabık
lar bütün uğraşmalarına \'e çalışma
larına karşı hiçbir şey kazanmıyor • 
lardı. ~!aksadı teşekkülü bir kişiyi 

parlatmak olmayıp bütün gençleri 
spora teşvik Clt.mek olan Dağcılık ~ 
klübü bu şekilde bir turnuva tertip 
etmekle Türk sporuna büyük bir biz.. 
met etmiştir. 

Bu turnuvada pu\'anlar şu şekilde 
verilecektir: 

Galipler klüplcrine 5 puvan verilir. 
Finalistler klGplerinc 3 puvan ve

r irler. 

Dömi - finalistler klüplcrinc 1 pu • 
van verirler. 

Şurası bizce muhakkaktır ki, tur • 
nuvaya en çok oyuncu veren klüp bu 
şerefli kupayı kazanmağa en büyük 
namzed olacaktır. Bundan dolayı bU-
tün klüplere ekiplerini hazırlarken 

çok dikkat ve mümkün olduğu kadar 
fazla müsabık vermelerini tavsiye e. 
deriz. 

Bu turnuvanın diğer mühim bir a 
vantajı da !zmirli oyuncuların iştira. 
kidir. Çok iyi oyunculara malik olan 
lzmir muhakkaktır ki, kupayı lstan
buldan almak için elinden geleni ya • 
pacaktır. Ayni turnuvaya Ankaralı o
yuncuların da iştirakinin teminine 
çalışıldığını haber aldık. 

Bu turnuvaya kupanın sahibi dağ. 
cılık klübü, büyük rakibi ve Moda 
kortları oyuncularile takviyeli Fe • 
nerbahçe, Güneş, Pikar, Bebek ve Si. 
pahi ocağı takımlarının işlirak ede -
ceğini zannediyoruz. Tabii bunlardan 
ba5ka İzmir \'e belki Ankara takım • 
ları da yer alacaktır. Turnuva netice
leri hakkında fikirlerimizi bir iki 

j gün sonrn. yazacağız. 
· Turnuva aşağıdaki oyunlardan mü. 
j rekkeptir: 

1 

Tek Bay, Tek bayan, muhtelit. 
Çift bay, çift bayan. 
Turnuva galibi klübe Muhiddin Cs

J tündağ kupası verileceği gibi ayrıca 
1 galiplere de diğer kupalar verilecek. 

tir. 

4.tletizm miisabakalarında mcslcği11i11 eri bir gazeteci 

Turnuva 16 Temmuz günü Dağcı • 
lık kliıbünde büyük bir balo ilo kapa. 
nacaktır. 
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Tü rk - Fransız dostluk 
nıuahedesi dün i nıza edildi 

_... Baştara/ı 1 incide 
Arslan da hazır bulunmuştur. 

Vesikaların imzasından sonra, Dr. 
Tevfik Rür;tU Aras Fransız bilyük el

çJsine hitaben, bu milllim vesikala
rın mesut b.lr surette aktedilmiş ol
masından dolayı memnunlyetini bil
dirmiş ve bu veslkalarm, Fransız -
TUrk münasebetlerinde yeni bir dost 
luk devresine hareket noktası teşkil 
eylediğini tıa.ve eylemiştir. 

Dr. Tevfik Rliştü Aras, bila.hare 
betle, memleketinin Suriye hakkın
dakl sempatisini beyan etmiştir. 

Fransız büyük elçisi B. Ponsot da 
birkaç söz söyliyerek, elde edilen an
laşmaları imza edebildiğinden dola
yı derin blr sevinç duyduğunu kay
dettl kten sonra, Arasın imzası yanı
na üçüncü defadır ki imza koymak 
bahtiyarlığına nail bulunduğunu ve 
bunların Montrö Boğazlar mukave
lesi, 1937 Cenevre anlaşmaları va 
nihayet bugün imzalanan vesikalar 
olduğunu söylemiştir. 

n. Ponsot, bugün imza edilen vesi
kalar münasebetiyle, Montrö Boğaz
lar mukavelesinin Akdeniz havza
sında emniyet hissinin husul bulma. 
srnn. müessir bir tarzda hizmet eyle
diğini hatırlatmış ve bugUn Jmza e. 
el ilen m ukavelelerln Türkiye - Fran
sa ve Surlye arasında itimada müste
nit dostluk münasebetleri tesis ede
ceği hususundaki ümit ve kanaatini 
izhar eylemiştir. 

Ankara 4 (A.A.).- Hatayda genel 
kur.:nay müzakerelerini idare etmi'§ 
olan genel kurmay ikinci reisi K~rge
neral Asım Gündüzün riyaseti altında
ki Türk heyeti bugün hususi trenle 
saat 12,35 de Ankaraya dönmüş ve is
tasyonda Hariciye, Milli Müdafaa ve 
Genel kurmay ileri gelenlerile~ vali, 
merkez kumandanı, ve emniyet müdü
rü tarafından karşılanmıştır. Bir aske
ri müfreze ve bando selam resmini ifa 

etmiştir. 

Mua'1ed~n·n metni 
Ankara 4 (A.A.) - Bugün Hariciye 

Vekaletinde Hariciye Vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras ile Fransa büyük 
elçisi B. Ponsot arasında imza edilen 
metinler şunlardır: 
TURKtYE iLE FRANSA ARASINDA 

DOSTLUK MUAHEDESi 
Türkiye cumhı::iyeti re:si ve Fransa 

-cumhuriyeti reisi, 
iki memleketin müşterek menfaatleri 

uğrunıda samimi bir dostluğun bağları
nı sağlamlaştırmak arzusunu güderek, 

Bir dostluk muahedesi akdine kar<lr 
vermişler ve murahhas olarak, 

Türkiye cumhuriyeti reisi, 
İzmir mebusu Hariciye Vekili dok· 

tor Tevfik Rüştü Arası, 
Fransa cumhuriyet reisi, 
Türkiyedeki Fransa büyük elçisi B. 

Henri Pons~t'yu murahhas tayin et
mi~lerdir. 

Bu murahaslar usul ve nizama uygun 
görülmü~ olan saHihiyetnamelerini yek
diğerine tevdi ettikten sonra aşağtdaki 
hususları kararlaştırmtşlardtr: 

Madde 1 - Yükek akit taraflar iç
lerinden birine karşı müteveccih siyasi 
veya iktısadi hiçbir anlaşmaya ve hiç 
bir kombinezona dahil olmamayı taah
hüt eıderler. 

Madde 2 - Yüksek akit taraflardan 
biri, müsalemetkarane vaziyetine r~ğ
men bir veya müteadclit devlet tarafın
dan taarruza uğrarsa diğer taraf, ihti
lafın devamı mütkletince, mütecavize 
veya mütecavizlere ne vaziyette oluna 
olsJn hiçbir yardım ve muavenette bu
lunmayacakt:r. 

Madde 3 - Umumi sulhun ve şarki 
Akdenizde emniyet!!ı muhafazasına ay
ni derecede mer!JUt bulunan yül:;:ek 
akit taraflar, inkişafı, 29 mayıs 937 ta· 
rihli Sancağın tamamiyeti rr:.lılkiyes:ni 

tekeffül muahedesinden kendilerine tc· 
rettüp eden garanti taahhüdünün tat
bikini icap ettirebilecek mahiyette her 
vaziyet kar~ısmda taahhütler:nin Hası
m temin ve bu hususta mütekabilen 
birbirlerine muktazi kolaylıkları bah
şeyek1emc için i .. ~işare<le bulunacaklar
dır. 

Madde 4 - Umumi tahkim senedi iş
bu muahedenin imzası anında, iki yük-

sek akit taraf arasında meri olduğu nis
bette ve bu muahede meriyette bulun
duğu müddetçe aralarındaki ihtilaf ve 
anlaşmamazlıklarm halli usullerini tes
bitte devam edecektir. 

Madde 5 - işbu muahede, iki yük
sek akit taraf arasmda, bazı ihtilaflar 
hakkmda, hususi bir hal sureti tesbit 
eden ahkam ile tearüz etmez. 

Madde 6 - lşbu muabece, Milletle:
Cemiyetine düşen vazifeyi tahdit veya 
Milletler Cemiyeti paktı dolayısilc 

yüksek akit taraflara terettüp eden ve 
caibe halel verecek şekilde tefsir edi
lemiyecektir. 

Madde 7 - işbu muahele tasdik 
ediiecek ve tasdiknameler mümkün 
olan süratle teati olunacak, tasdikna· 
melerin teatisi anından itibaren meri
yetc girecektir. Müddeti on sene ola
cak ve müddetin hitaırundan altı ay 
evvel, fesholunmadığı takdirde her 
defasında 5 senelik yeni bir müddet 
için kenfüiğinden yenilenmiş addolu
nacaktır. 

Tasdiken bilmakal yukarıda isim
leri geçen murahhaslar işbu muahede
yi imza ve mühürleri ile tahdim eyle
mişlerdir. 

Ankarada, iki nüsha olarak 4 tem· 
muz 938 de tanzim kılınmıştır. 

Milşterek beyanname 
Türkiye ve Fransa ı{ukumetleri, 
Türkiye ile Fransa arasında mev-

cut 3 şubat 930 tarihli dostluk, uzlaş
ma ve hakem muahedesinin yerine ka
im olmak üzere, bugün imza olunan 
dostluk muahedesini nazan itibare 
alarak, 

İşbu müşterek beyanname ile aşağr
daki hususat hakkında mutabakatlarını 
müşahede etmişlerdir: 

1 - 29 mayıs 937 tarihinde Millet
ler Cemiyeti konseyi tarafından kabul 
edilmiş olan İskenderun Sancağı sta
tü ve anayasasının meriyete vazı ve 
tatbilfine Sancakta Türk elemanının 

tefevvukumı tanımak suretilı Türkiye 
hükumetine kendi tarafından Sancak 
meselesinin Türkiye için bir arazi me· 
selesi olmadığmr teyide sevk etmiş ola.'1 
20 ilktcşrin 921 tarihli Ankara itilaf
namesi mefhumu dairesinde devam et
mek. 

2 - Manda rejimi altında 30 ma
yıs 1936 tarihli Ankara mııkavelena
mesiyle Türkiye ile Suriye ve Lüb
nan arasında teessüs etmiş dostluk 
ve iyi komşuluk münaEebetlerini mt:
hafaza etmek, 

Ve bu mukavelenin ve onu tamam· 
lıyan itilafnamclerin vadelerinin ka
bulü dolayıs!le bu münasebetlerde 
vukua gelebilecek her türlü inkıtaa 

mani olmak için, bunların meriyeti
ni bir senelik bir müddet için tem
dit etmek, 
Şu kadar ki bu anlaşmaların otlak 

ve mer'a haklarına müteallik ahkamı 
bugünden itibaren mülgadır. 

3 - Türkiye ile Fransa arasında 
ki 3 Şubat 1930 tarihli dostluk, uz
laşma ve hakem muahedesine mer
but protokol ile müesses Türkiye ile 
Franza Cumhuriyeti otoritesi altına 
konulmuş olan memleketler arasmda
ki uzlnı:ma ve hakem usullerini ayni 
nıti<ldet için meriyete bırakmak. 

4 - Türkiye Hariciye vekili ile 
Fransa büyük ckisi arasında 29 ma
yıs 1937 tarihinde teati olunan mek
tup!arm birinci fıkrası yerine kaim 
ol,1cak bir yeni protokol ile optanlar 
meEelesinin halli için son usulleri 
tesbit etmek, 

İşbu beyannamenin imzası gunun
dcn itibaren buna merbut olan bu 
protokolün meriyete giı mesi mukar
;erdir. 

5 - Türk tebaasını Suriye \'e Lüb
nan'da, Suriye v~ Lübnan tebaasını 
TUrk;~·eC.e> ikamet hukuk ve ~eraiti 
ve bilhassa adli salahiyet hususunda 
en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesinden istifade ettirmek, 

6 - İki hükümet, Suriye hükumeti 
yapabilecek mevkide olunca, 'işbu be
yai'rnar.ıen:n ikinci fıkrasrnda tasrih 
ediJm;ş olan şerait dairesinde meriyet
te ipka e~ilmiş cl::ın bugünkü iyi kom
~uluk mukavelesini, maııd1nın inkişa· 

fının yeni ~eraitine uydurarak Türkiy:: 
Suriye ve Fransa arasında ü~ taraflı 
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Resmi tebliğ 
~ Ua~laralı 1 ııu·ı~ıe 

Ankara, 4 (A.A.) - "Re~m1 tebliğ,, 

1 - Bugün saat 18 de hariciye ve
kaletinde hariciye vekili doktor Aras 
ile Fransız büyük elçisi Henri P, ısot 
arasında dün "3 tenunuz 1938., üzer -
lerind~ mutabakat hasıl olan vesikalar 
imzalanmıştır. lmzalanan bütün vesi
kaların: Dostluk muahedc~i. mü~terek 
beyanname ,.e merbut protokolun der
hal neşri kararlaştırılmıştır. 

2 - Antakyada 3 temmuz tarihin· 
de imza edilen genelkurmaylar anlaş. 
malarma tevfikan Sancakta Fransız 

kuvvetlerile teşriki mesai edecek olan 
Türk kuvvetlerinin kendilerine tahsis 
edilen menatıkta konuş yerlerini inti. 
hap etmek üzere konu~ müfrezeleri bu 
akşam "4 temmuz 1938,. de Hataya 
gireceklerdir. Türk kuwetleri yarın 
"5 temmuz 1938,, de gündüz girecek
lerdir. 

---~.-..~ 
bir dostluk muahedesine kalb ve itmam 
etmeği kararlaştırmıştır. 

7 - 30 mayıs 926 tarihli dostluk ve 
iyi komşuluk mukavelesi Türkiye hü
kGmeti ile Suriye ve Lübnan üzerinde 
beynelmilel senetlerle kendisine tanın
mış olan salahiyetlere tevfikan hareket 
eden Fransa cumhuriyeti hükClmeti 
arasında akdedilmiş olduğundan, ah· 
kamının Lübnanı alakadar edenlerinin 
zamanı geldiğinde hususi bir anlaşma 

mevzuunu teşkil edeceği mukarrerdir. 
Diğer taraftan şu da mukarrerdir ki: 
İmkan hasıl olunca Türkiye Suriye 

ve Lübnan aralarındaki ticari münase
betlerin inkişafını teminen müzakerat 
açr lacakttr. 

8 - Nihayet Türk ve Fransız hliku 
metleri, Türklerin Fransada ve Fran.· 
sızların Türkiyedeki vaziyetini tesbit 
için bir ikaıtlet mukavelesini yakın bir 
zamanda müzakere etmek hususunda 
mutabık kalmışlardır. 

iki nüsha olarak Ankarada 4 temmuz 
938 de yapılmıştır. 

Optanlara mütedair protokol 
Lozan muahedesinin 31 inci mad

desinin tntbiki dolayısiyle Türkiye 
lehine hakkı hiyarlarınt istimal et
miş olan kimseler 110 30 mayıs 1926 

tarihli Ankara mukavelenamesinin 
3 ilncü maddesl ahkn.mma tevfikan 
Suriye ve Lülman lehine hakkı hi
yarıarmı istimal eden klmselerden 
bir taraftan Türkiye, diğer taraftan 
Suriye ve Ltibnana ikametg!h'!arını 
henüz nakletmemiş olanlar aşağıda 
mezkur şerait dairesinde hakkı hl. 
yarlarmın istimallnio temin ettiği 

menafi! kat'i surette kaybedecekler 
ve resen bir taraftan Suriye veya 
Lübnan tabiiyetini diğer taraftan 
Türkiye tabiiyetini iktisap edecek-

lerdir. 
ı - Eğer rrelecek ağustosun 5 in

den evvel, sal!hlyettar makamat 
nezdinde evvelce yapmrş oldukları 

hlyar beyanlarını teyit etmezlerse, 
2 - Veya eğer, derpiş edilen milh

Jet za.rfıııda hiynr beyanlarını usu
len teyit ettikleri halde, ikametgah
larını 15 kfınunusanl 1939 tarihin
den evvel hiyarlannı lehine kullan. 
dıkları meınlelrnte nakletmezlerse, 

l kaıııet.g-ah nakli ı:artile hiyarın 

temin ettiği menafii ınuhafaza ede
bilme!{ ic;in muktazl beyanlar Türk 
optanları için Suriye ve Lübnandaki 
Türkiye konsolosluk makamatı nez
dlnde Suriye ve Ltiban 011tatıları için 
Türklyede Jo'ransıı konsolosluk ma
kamatı nezdinde yapılacaktır. 

Gelecek 15 ağustos tarihinde ka
panıwak olan llsteler diğer tarafa 
1 cylühlen evvel bildirilecektir. 

Lehine hakkı hi:rarlarrnı istimal 
ettikleri memlekete ikametgahları
nı nakledecek olan optaıılara emval 
ve rmılftkine nihayet gelecek eylülün 
birinci gününden itibaren serbestçe 
tasarruf edebilmeleri için idart ''e 
nizamı ki.Hl tedablr ittihaz oluna
caktır. 

Bu eşhas Türkiye veya Suriye ve
ya LUbnan arazisinde mutasarrıf ol-

duldarı emvali gayri menkuleyi mu- f 
hafazada serbest olacaklardır. 

Bunlar her türlü emvali menkule- f 
lerlnl beraber götürebilecekler ve I 
bundan dolayı kendilerine giriş "e
ya çıkışları lc;ln lılr güna vergi \"ere- t 
sim tahmil edilmlyecektir. ı 

.Mııruzziklr ahkA.mın tatbikine 
miltedair ltUfei hususata evli kadın
lar kocalarınm ve 18 yaşından küc;ük 
çocuklar ebeveynlerinin tahi olduk. 
ları şeraite tAbiclir. 

lki nüsha olarak Ankarada 4 tem. 
muz 1938 rle yapılmıştır. 

Pransızlar memnun 
Htıtly a:ılaşm.ası hakkında Fransızca 

"Parissuar,. gazetesi şunları yazıyor· 
Fransa ile Tiirkiye dostuk bağlar -ıı 

tekrar tesis, daha ·doğrusu takviye et
tiler. Jorj Bone bizzat g~dip resmi mu· 
ahedeyi yerinde imzalayacak, bravo! .. 

Türkiye Avrupa ile Asya arasındaki 
bir kilittir. O koskoca, heybetli dünya 
makinesinin mühim bir kısmı, kuvvetli 
------· 

bir şefin idaresi altında Türkiye bil· 
yük bir siyaset gütmüştür .. Şunu unu
tamazdık ki bu şef, diğerlerinin aksine 
olarak, kuvvetlerini kendi huidutlann -
dan dışan yaymağa düşünmüş değildir. 

O halde küçük tırmıkların tesiri ile 
zehirlenmeğe nasıl razı olabilirdik? 
Şimdi bütün hastalık geçmiş bulunu -
yor. 

Fı ansa ve Is lam 
Fakat Fransız - Türk anlaşması İs

lam noktai nazarından <la sevinilecek 
bir hadisedir. Şüphesiz ki Atatürk din 
meselesinde daima tam bir bitaraflık 

tutmuştur .. 

Fakat Türkiye en büyük müstakil is
lam aleminde büyük bir itibara maz -
har bulunmaktadn. 

O kaadr ki hala btitün gözlerin ken
disine çevrilmiş bulun::foğu bir memle 
ketle dostluk temin edebilmiş olmamız 
bu islam alemindeki bizim vaziyetimiz 
için çok iyi neticedir. 

Karısını ve. kaynata
sını öldüren garson 

Bu sabah ağır ceza mahkemesinde 
suçunun hesabını verm eğe başladı 

Bundan üç ay kadar evvel Divanyolun ahçı Mehmedin ifadesini ben aldım. Bun 
da kansı Zehra ile Zehranm babası Ha- da şöyle diyordu. 
sanı feci bir şekilde bıçakla öldüren ve "- Emin benim yanımda çıraktır. Ba 
Mehmet isminde birisini de ağırca ya- na her zaman "karımla geçinemiyorum,, 
ralıyan Eminin bu sabah ağır ceza mah. derdi. Hadise akşamı bana "usta, dedi. 
kemesinde duruşmasına başlandı. Katil karımla yine dargınız. Babası beni eve 
Emin sorgusunda sabıkası bulunmadığı- almıyor. Gel seninle beraber bize gide. 
m iddia ettikten sonra şunları söyledi: lim de kanınla beni barıştır.,. Ben de 

"- Ben Divanyolunda ahçı Mehmedin kalktım beraber evlerine gittik. Görü§tü· 
lokantasında çalışıyordum. Sık sık evi- ler; bir aralık Emin dı~ çıktı. 

me gelen giden ustam Mehmet son gün- Yarım saat kadar sonra biz çay. 
lerde karımla sıkı ahbab olmağa başla- içiyorduk. Bu esnada birdenbire içeri 
mıştı. Bundan şüphelendim.Cinayet ge. girerek karısmm üzerine atıldı bu esnada 
cesi saat 11 de eve geldiğim zaman ikisL ben ayırmak istedim. Zehra kaçtı. Emin 

ni bir odada yatarken yakaladım. Kan hırsla üzerime atılarak bıçakla vurdu. 
beynime çıktı. Bundan ötesini bilmiyo. Kendimden geçmişim. Başka bir şeyden 
rum.,, haberim yok •• 

Hakim bundan sonra katilin memle- Katil Emin bu sırada gene maznun 
keti olan Kastamonu müddeiumumi- mevkiinden ayağa kalkarak itiraz etti: 
liğinden gelen evrakı okudu. Burada ev- - Bu şahid de yalan söylüyor.,. 
vclce Eminin Kastamonuda bir kadına Hakih ihtar etti: 
sataşmak maksadile bir eve taarruzda 
bulunduğu ve bu suçundan altı ay mah_ 
kumiyeti olduğu bildiriliyordu. 

Hakim - Hani hiç sabıkan yoktu. Bak 
altı aya mahktlın olmuşsun ve cezam da 
görmemişsin. 

Emin - Bu cezayı ben htanbula gel
dikten sonra tebliğ ettiler. İtiraz ettim. 
Bunun için cezamı da çekmedim. 

Öldürülen Zehranın Beşikta5ta oturan 
kız kardeşi Atiye şahit olarak dinlendi. 
Şunları söyledi: 

"-Kardeşim Zehrayı bu adama 14 ya 
şmda verdik, daha ilk günlerde bize "sizi 
kesmek için bıçağımı biliyorum,, demeğe 
başladı. 11 sene yaşadılar. üç çocuktan 
oldu. Son zamanlarda artık ailesine bak. 
m1yordu. Babam ve ben çocuklarına yar-

dım ediyorduk,nihayet o gece babam Ha 
san Zehraya gitmişti.Gece saat 12 de bana 

haber gönderdiler. Zehrayı ve Hasanı öl
dürdü~ünü bildirdiler. Eve gittim, kız 
kardeşim taşlıkta kanlar içinde yatıyor
du. babam da yukarıda sofada ölmüştü. 
Zebranın ahçı 1'vlehınetle alakası oldu. 

ğundan haberim yoktur.,, 
Bu sırada suçlu yerinden kalktı: 
- Bay hakim bu yalan söylüyor. Ken. 

disi karımın ustamla görüştüğünü bili. 
yor . ., dedi, 
Arkasından Beşiktaş Ortabahçede otu

ran katilin akrabalarından birinin koca
sı Osman dinlendi. Bu da: 
"- O gece, Emin geceyansma doğru 

bizim eve geldi ve ''karımla ustamı bir 
yatakta yakaladım ve öldürdüm,. dedi,. 
Ben de karakola haber vererek yakalat
tım. 

Son olarak dinlenen şahitlerden polis 
Besim şunları söyledi: 
"- Gece yarısı Alemdar merkezinde 

otururken cinayet haberini verdiler. Ko
miserle kalktık gittik. Evin altında kadın 
yukarıda sofada da ihtiyar bir erkek ce. 
s~di vardı. Evdekilerin sorgularında bu. 
lunmadım. Yalnız hastanede yaralı olan 

şeyedos-ıbirm • 
- O kendi fikrini değil, yaraladığın 

ustanın hastanede yatarken verdiği ifa. 
deyi anlatıyor . ., 

Bundan sonra bir iki şahit daha din.. 
lendi. Mahkeme gelmiyenler için başka 
bir güne talik edildi. 

Camilerden 
hah çalan 

Bir adam yakalandı 
Polis dün akşam uzun zamandır elde 

edilem.lyen bir balı hırsızını yakalaıxıcy-
tır. 

Said ismindeki bu hırsız tstanbulda ne 
kadar cami varsa giı:ndiye kadar hemen 
hepsini dolaşmakta ve yalnız halı çal-

maktadır. Said hırsızlığını geceleri cami 
avlularına girerek kapı kilitlerini kır

mak suretiyle yapmaktadır. Evinde bir
çok halı elde edilmiştir. Saidin son hır
aızlrklan Yenicami ve Merkezefendide 
olmuştur. 

Hlr kamyon 
dı vara çarptı 

Şoför Hakkının idaresindeki 3750 nu
maralı kamyon dlln akşam Beşiktaşt& 

Akaretler yokuşundaıı inerken frenin 
tutmaması yllzUnden yol kenarında du
vara çarparak pa~alantnl§tır. 

Şoför tehlikeyi görerek dlreksiyond 
duvara kırdıktan sonra kendini yere at .. 
mış ve kendisine bir şey olmamıştır. 

Romanya kralı 
Londraya gidiyor 
Bükreşden "Taymis,, gazetesine bil• 

dirildiğine göre Romanya kralı l{arOl• 
ağustosta Londraya gidecektir. 
Kralın bu seyahatinde kendisine esld 

Rumen baş"?~li Tataresko da refakııt 
edecektir. / 



- On frank, mösyö, bu ç.ck iyi bir 
köpektir. 

.... evet, hakkınız var .. Fanor artık 

ihtiyariadı. Ben daha küçücük bir ço
cuktum, onu babama hediye ettiler .• 
Yedi, sekiz sene oluyor. Fakat Fanoru 
ihtiyarladı diye satmıyoruz. Babam iş
siz kaldı, ev kirasını veremedik .. Hatti 
aç kaldıgımız günler de oluyor. Bu sa
bah babam be:li çağırdı : ''Çarşıya git, 
Fanoru sat,, dedi. Birisi Fanoru alırsa 
evden bir boğaz eksilmiş olacak, vı: 
götureccgim bir kaç para ile evde an
nem ve kardeşlerim bayram edecek
ler .. 

.... Hayır madam, Fanor hiç kimseyi 
ısırmaz. Çocuklarla çok iyi geçinir ... 
Oturduğumuz evde kapıcının minimini 

kızından tutunuz dl'., altıncı kattaki 
delikanlı marangoza kadar herkes cna 
hay lır. Annem çarşıya giderken kü
çük kardeşimi Fanora err:anet eder. O 
vakit eber yazsa Fanor pencerenin ö
nüne dikilir. Kardeşim sokağa bakmak 
İsteyip tc düşmesin diye .. Kışsa soba -
nın kenarında dolaşır, kardeşim bir ye
rini yakmasın diye ... 

... Şuracıkta tiıyleri dökülmüş mü, 
diyorsunuz .. Hayır madam.. Bu tüy
ler hastalık yüzünden dökülmedi; bu 
bir yanıktır .. Bir kış günü Fanor, ka
pıcı odasında yatıyordu. Kapıcının iki 
buçuk yaşındaki kızı yalnızdı. Yavru, ' 
Ocaktaki ateşi tutmak istiyordu. Köpe~ 
kızcagız yanmasın diye ocağın önünde 
Yuvarlandı, kendini yakınc1ya kadar ... 

..... Fanor, bu şişman kaıdın seni al 
saydı, çok memnun olurdum. Muhak
kak ki onun evinde iyi yemekler bu
lurdun .. Ve sanırım ki seni çek döv. 
ll'lezdi, 

... Niçin ağlı!'?rsun Fanor?.. Bana 
hak, ben ağlamryorum. Vakıa elimi a
ra sıra yüzüme götürüyorum, fakat bu, 
göz yaşlarımı silmek için değil, sadece 
bir dalgınlık .... 

... Görüyorsun ya Fanor, burada sa

tılığa çıkarılan köpek yalnız sen değil- ı 
sin, bütün köpekler satılacak.. Hayat 
böyle yavrum .. Bu dünyada her şey 
sahibini değistirir. 
~- . 

~~~~~!!!::::::!!~~: 

... On frank mösyö, bu çok iyi bir 
köpektir .. 

.... İnsanlar güzellikten anlamxyor -
!ar. Fanor .. Eğer anlasalardı seni gör
d:.ikten sonra dudak büküp ''bu köpek 
hiçte güzel değil., demezlerdi. 

Bu adamla-; hayatı bilmiyorlar, iyili

ğin güzellikten üstün olduğunun far
kında degiller .. Onlara acıyorum Fa

nor ... 
... Bu adaınlar aldanıyor, sen çirkin 

değils:n Fanor, çirkin olsaydın ç.~~uk
lar seni se·:mezler, senden korkarlar
dı .... Halbuki senden korkmuyorlar ... 
Arkandan geliyorlar: Seninle oynuyor
lar, sırtına tırmanıyorlar, kuyruğunu 

çekiyorlar .. Hatırlıyorsun değil mi, 
Fanor? Ben çocukken beraber mektebe 
giderdik, beni kaptya kadar götürür, 
azat saatini hiç unutmazdın. Bütün ta
lebeler seni tanırlar ve seni görür gör
mez el çırparalt bağnrlardı: Fanor, 

buraya gel, Fanor . ., 
Bazan seni peşlerine takmak isterler

di, fakat sen hiç kımıldamaz, yanım

dan ayrılmazdın. Yalnız ağlayarak gi
den bir küçük mektepli görür görmez 
benden ayrılır, ona sürünerek kederi 
içinje yapayalnız olmadığını gösterme
ğe çalışırdın .. 

Çocuklar sana "Fanor bugün bir a
ferin aldık., dedikleri vakit sevinir, 
kuyruğunu sallardın.. Birisi: "Bugü~1 
ceza aldım,. derse başını çevirir, sura
tını asardın .• 

... On frank rr:ösyö, daha aşağı ol -
maz. 

... Ve bir defa sokaktan bir araba 
geçiyordu. Beygiri yorgundu, yürümek 
istemiyor, arabacı boyuna hayvanı 

kamçrhyordu. Hayvanın sırtına her 
kamçı inişinde sen ağlar gibi havlryor
dun .. Sonra dönüyor, azarhyan bir ba
kışla arabacıya bakıyordun.. Arabacı 

gahbl bu bakışlardaa utandr, kamçiyi 

* 
Çocuk ve 

köpek 
bir kenara fırlattı ve "bu mel'un hay -
van yürümiyecek,, diyerek kaldırım 

üzerine çöktü. O vakit sen yavaş ya
vaŞ arabacıya yaklaştın, ellerini yala -
dm. O hala öfkeliyıdi, kımıldanıyor, 

küfrediyor, seni itiyordu. Aradan biraz 
vakit geçti, dinlenen beygir kendi ken 
dine yiırümeğe başladı. Arabacı gülü -
yor, sen de s.çnya sıçrıya beygirin ar
kasından koşuyordun .. 

.. On frank madam .. On frank mat
mazel. 

... işittin değil mi Fan.r;r?. Bu terte
miz giyinmiş kız bizi görünce nasıl su
ratını ekşitti. "Çocuk ta köpeği kadar 
çirkin .. ., dedi. 
Doğru söyledi Fanor ... Ben bunu 

sana söylemek istemiyordum .. Biz iki
miz fie güzel değiliz .. Bunu öteki in
sanlara, öteki köpeklere bakınca anh
yorum. 

Bu bizim kabahatimiz değil.. Herkes 
güzel olamıyor .. İnsan güzel olmayın
ca iyi olmağa çalışmalı. Birisi bana 
çirkin deyince cevap vermiyor, güler 
gibi yapıyorum. Sen de çirkin olduğu
nu işidince ayağını kaldırarak ayni şe· 
yi yapmak istiyorsun .. Biz, bize çirkin 
diyenlere krzrruyoruz, iyi kalbli olama· 
dıkları için onlara acıyoruz, öyle de
ğil mi?. 

.. ister güzel clalım, ister çirkin .. Biz 
biribirimizi çok seviyoruz. Pazartesi 
günü, sabahleyin, ben de evden ayrılı
yorum Fanor ... Beni bir tüccarın yanı
na çırak diye veriyorlar. Bu adam ba
na sabahtan akşama kadar paket taşı

tacak .. Elimde paketler, sabahtan ak· 
şama kadar bütün Parisi dolaşacağım .. 

Bir gün belki yolda karşılaşırız. Bel
ki seni de bir satıcı satın alır da araba-

Leon Frap1ye 
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sına koşar, sokakta biribirimizle karşı
laşınca yan yana yürürüz, olmaz mı? 

Belki patronlarımız insaflı adamlar 
çıkar da bizi dövmezler. Yahut ara sıra 
haklı olarak dayak yeriz .. Buna kızma
mak lazım .. Fakat ya haksız yere, ya -
hut hiç yoktan bize dayak atarlarsa .... 

Dayak yemek, dövüşmek çok acı şey. 
Sen de bu fikir.desin değil mi?. Bilir
sin ya, perşembe günleri mahallemizin 
çocukları sopalarla, tahta kılıçlarla mu 
harebe oynarlardı. O vakit sana sorar
lardı: ''Fanor, hangi taraftansın, Rus
larla mrsın, Japonlarla mı?.,, Sen dilini 
çıkara çıkara bir taraftan öte tarafa 
koşardın .. Sen hepisiyle beraberdin, 
Hem Ruslarla, hem de Japonlarla ... 
Çocuklar bzilya oynarken bayılır, oyun
cunların yanından ayrılmazdın .. 

. .. Fakat bilirsin ya Fancr bir defa 
sen de ısırdın. Ev sahibi, para vermiyen 
kiracılardan birisini çıkarmak, eşyasıru 

sokağa atmak istiyordu. Kiracı yalva -
rryor, ev sahibi aldırış bile etmiyordu .. 
Sen o vakit dayanamamış, ev sahibini 
ısırmıştın .. 

.. Sen benim gibisin, bir defa da ben 
dövüşmüştüm. On iki çocuk, yıkık ve 
ankaz arasında gizlenen farenin çıkı
şını bekliyor, ellerinde koca taşlar, onu 
öldürmeğe hazırlanıyordu. En büyük
leri, elindeki taşı hayvanın başına ata
caktı .. Onu ittim. Fare kurtuldu. Her
kes üzerime çullandı. Ben dayak ye
dim .... 

... Belki bir gün gelir, zengin olurum. 
O vakit seni tekrar satın alırım. Sen de 
saadetin ne olduğunu ogenırsın. 

İnsan zengin olunca her sabah kahvaltı 
eder. Ve günde üç defa sofraya oturur. 
O vakit seninle yanyana ayni masa ü
zerinde yemek yeriz. 
... On frank mösyö, bbu çok iyi bir kö 

pektir .. Bakınız bir kere .. Köpekler de 
insanlar gib:dir. İyiliği veya fenalığr 

gözlerinlde okunur .. Bu gözler, size bu 
hayvanın sahibi uğrunda ölmeğe ha
zır olduğunu söylemiyor mu? • 

Evet .. Çok iyi bir bekçidir bu kö
pek.. Sonra bir insan gibi anlayışlıdır 

da ... 

Demek onu alıyorsunuz öyle mi? Siz 
çok kurnaz bir adamsınız doğrusu .. Bu 
köpeğin bir eşi daha bulunamıyacağım 

çabuk anladınız. 

.... Evet, tasmasına bir ip bağlama
dan onu götüremezsiniz. Scnra size ad
resimizi de vereyim. Belki hayvan ka
çar da bize gelir. Yalnız sizden bir mu
saade isteyeceğim. Siz de bana adresi
nizi veriniz. Arasıra evinize gelip Fa
noru göreyim .. 

• .. Evet mi? Oh çok teşekkür ederim. 
Onu hemen alrp gidiyor musunuz? Ne 
diyebilirim .. Madem ki parayı verdi 
niz. Onu götürmek hakkınızl:lır. 

Size son bir ricam var. Fanorun hıc 
bir kötü huyu yoktur. ·Şayet bir ter -
biyesizlik ederse bilmeden, düşünme • 
d<'n yapmıştır. Yalvarırım size, ona da
yak atmayınız .. Yalnız yaptığı şeyin iyi 
olmadığını söyliyeyiniz. O bunu anlar, 
ve bir daha yapmaz. 

Niçin mi eğiliyorum .. şey .. Bir 'defa 
bakmak istiyorum .. Acaba tasmasına 
ipi iyi bağladım mı diye ... 

Çabuk, Fanor, haydi kucaklaşalım. 

Çeviren: Muzaffer ESEN 

...................................... ~ 
Doktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehass1sı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,S tan ti ya) kadar 
tstanbuda DivanyouncLl ( 104) nu
maralı hususi kabinesn~e hastalarını 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12,. saatleri hakiki 

fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

..................................... 
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tarak müşterilerini kapıda karşıladı. 

Biıridan : 
- işte dünkü gibi sana yepyeni bir 

giımüş Ekü, - dedi - Gene dünkü gi'bi 
6enden ne yiyecek, ne de içecek isteye
ce6iz .. Fakat gene dünkü gibi gidip 
Yata:ak ve bizi burada yalnız bıraka • 
caksın ! .. 

Meyhaneci cevap yerine hürmetle sa
lam verdi .. İçinde üç masa ile bir kaç 
tahta iskemle bulunan meyhaneyi ay
dınlatan isli meş'aleyi yenileyerek sa
vuşup gitti. 

Rike Odriyo sepetten nevaleyi çı
karmıya başlamıştı. Bu, fırında kızar -
tılmış bir Kartaca budu, şişte kızartıl
rnış bir kaç, domuz eti, ıskarada kızar
tılmış domuz sucukları ve Eprane şara
biyle !olu büyükçe bir tulumdan iba -
rettti.. 

- Bu kadar yiyecek olduktan sonra, 
gece devriyeleri vız gelir. Hatta mös
yö Sen Jorj bayrak açarak yirmi asker
le kuşatı;a gene hükmü yok .. 

Ilüridan teneke bardakları doldur -
du. Uç arkadaş ot~ırup, yeyip içmiye 
başladılar. 

La "l B" nso 0 ıg::;rn, onlar yemek yerler-
ken kapıda nöbet bekliyordu. 

Seslerd "1 ·· ı en, gu uş erden, bardak şakır-
tılarında b k b" nı" n aş a ır §ey işidilmiyen 

wyhaneye az sonra bir sükut, sonra 
ela zar se I . ı.ı . 
n· s erı yayı uı. Gıyon Burraskla 
"'-1ke Od· nyo zar .oyunu oynuyorlardı. 

Uzakta · ·d·ı b" b' . n ışı t en ır saatin çanı on 
ırı vurdu. 

Bür:d .. . 
rak: • an masanın uzerıne elini uzata-

- v k' G' a ıt geldi, arkadaşlar, -dedi . 

"u ıyon zarları sakladı. Bacakları bo
" nca sark d an uzun kılcını çekti. Ri!ce 

e onun g"b· 
Ba 

0 
k 1 1 yaptı. Bu vaziyetlerinde 

· ş raliyle G rı · lı gö .. .. a ı e ımparatoru dehşet· 
tunuyorlardı. 

-N e ernrediyorsun ! - dediler. 

- Dünkü gibi.. Ben Port Opentr'in 
yakınında bekliyeceğim. Herif ya' gele· 
cek, ya gelmiyecek. Gelmezse sabaha 
kadar burada kalacak, gündüz de Pa
rise dönccğiz. Gelirse .. 

- Mantık tahsil etmiş gibi konuşu
yorsun!. • 

- Mantığın mimini tahsil etmiş de· 
ğilim .. Söyleyeceğime gelelim. Gelir

se yapılacak iki şey var: Ya yalnız ge
lecek, yahut bir kaç kişiyle birlikte .• 

Bir kaç kişiyle gelirse ben ''Bazoş 1 • 
Galile!,, diye bağıracağını. Siz yanın -
dakilere hücum eder onu 'bana bıra -
kırsınız .. 
--; Mükemmel bir pusu! Daha iyisi 

can sağlığı .. 
- Haydi bakalım Galile .. Kılıcım e· 

limi yakıyor. 

Büridan kulübeden çıkarken: 
- Allaha ısmarladık arkadaşlar •.• 

- dedi. - Bağırmazsam rahatınıza ba-
kınız. 

Bigornun yanından geçerken de o
na : 

- Sen de yerine! . dedi. 

Büridan surlara yaklaştı. Kapının ya
kınında alçak dallı büyük bir meşe a
ğacımn altına gizlendi. Kıpırdamadln 

gece yarısına kadar bekledi. Delikanlı 
sabırsızlıkla tit riyordu . 

Nihayet yüzü güldü. Beklediği ada
mr göremeyince üzülerek meyhaneye 
dönmek üzere bulunduğu bir sırada 

müteharrik köprünün zincirleri kımıl
dadı. Karanlıkta kulakları tırmalayan 

bir gıcırtı işidildi. Köprü inmiye baş

lamıştı.. 

Gözleri ateş saçan Büridan : 
- Odur! - diye mmldandı. 

Valuvadan başka kimin için gece 
yarısı köprü in-dirilebilirdi. 

Bir kaç dakika sonra üç atlının !hti
ya~la ilerlediği görüldü. 

Büridan saklandığı yerden çıkarak 

onlara doğru i]erledi, 

rinden yaşlar akıtacak kadar içli bir 
. sesle ilave etti: 

- Sakın kızım, benden korkma .. ide_ 

di .. 
Ayni zamanda genç kız, kalbine bi

raz teselli serpen bu meçhul kadına 

doğru ilerliyordu. Margarit titriycrdu. 
Bu genç kızı, kızını Marinyiden ne 

kıdar istemiş ve onun için ne kadar 
göz yaşı dökmüştü. Margarit kollarını 
kızına doğru uzatır gibi oldu. 

lçinden: 
- Ben senin annenim!. dedi. Fakat 

bu söz dudaklarından fırlayamadı. Ona 
doğru uzatılan kolları yanına düştü ..• 
Sonra onun güzel olduğunu kendisin -
tlen çok daha güzel .çok daha taze 
olduğunu hatırlryarak kıskançlık duy. 
du ... 

Mirtiy: 
- Siz madam, dedi .. Çok iyi kalbli 

bir kadına benziyorsunuz. Bana babam
!t:hn haber mi getirdiniz ? .. Kimbilir ne 
k:ıdar ağlamış ve ne kadar üzülmüştür. 
Görüy::;rsunuz ya bu halimde kendimi 
dt'ğil, babamı düşünüyorum. 

Margarit: 

- Babanızı tanımryorum ! • dedi. 
Mirtiy başını eğerek iki adım geri 

çekildi. Krali~e devam etti: 
- Buraya getirilen her mahpusu 

gö!'miye gelirim .. Sizi de bu münase -
b:tle ziyaret etmek, size biraz teselli 
vermek istedim. 

- Teşekkür ederim, eksik olmayınız 
madamı. 

- Sizi neden Tample koydular kı -
zım .. Bana yalnız babanızdan bahsetti
niz ,acaba anneniz ağlamamış mıdrr?. 

- Annem yok madam! Doğmamdan 
bir gün sonra vefat etmiş .. Bugüne ka
dar annemi görmediğim, annemi tanı -
ır.adığım için çok üzülüyordum. Fa
kat bugiin hiç te böyle dü§Ünırüyorum. 
iyi ki sağ değil.. Yoksa kimbilir o ı:la 

babam 1::;İbi ne kadar müteessir olacak
tı 

Margaritin içinden bir ürperme geç
ti. Dudaklarım ısırldr. Mirtiy devam e
diyordu: 

- Beni buraya niçin getirdiklerini 
bilmiyorum, madam. Biz, Tamplin ya
kınındaki Güllü bahçede otururuz. Bu 
kaleye baktıkça, içime daima ürperme 
gelirdi. Sanki başıma getireceğini bili
yormuşum gibi. .. Affediniz beni ma
dam. Size hislerimden bahsetmiye baş
Ja.dım. Evet buraya bir gün bir çok a
dam geldi. Beni yakalayıp buraya ge
tirdiler. Babam evde değildi. Seneler -
denberi zaten bu evde Jiyon adındaki 
ihtiyar kadınla birlikte .cturuyorduk. 
Babam Flandr memleketlerini dolaşır. 

Oralarda halı alır, satardı. Adı Metr 
Klod Leskodur. Söylediğim gibi, ben, 

o ihtiyar kadınla beraber ekseriya yal
nız oturur, geceleri de babama dua et
mekle vakit geçirirdim. Ben ne fenalık 
yapabilirim ki .. 

Margarit sesine metanet vermeğe ça
lışarak: 

- Sizin büyücü olduğunuzu söylü -
yorlar ! Deldi. 

- Ben nasıl büyücü olatilirim ma-
-;1um I .. 

Mirtiy ağlamağa başladı. O ka'::lar sa
rarmıştı o kadar mcyustu ki böyle gü
zel bir kızın böyle bir yerde bulunması
na herkes müteessir olurdu. Margarit 
kalbinin titrediğini hissediyordu. İçin
de bir annelik ışığı parladı. İki adım 
ilerledi. Genç kızı kucakladı: 

- Ağlama yavrum, - dedi. - Ben 
seni ölümden kurtarabilirim. Seni der
hal bu korkunç yerden çıkarabilirim. 

Mirtiy sevincinden ne yapacağını bil 
miyerck bu iyi kalbli kadını !dinliyor .. 
Kendisine saadeti pek yakın görüyor • 
du. ' 

Ellerini bit:ştirdi: 
- Allahım. dedi. Babacagım, artrk 

ağlamıyacaksın !.. Büridan ölümümii 
görerek üzülmiyeceksin ! ıı: 
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t'Ult """nb l\flt llılııdı Alı:tsr '•l"' t11ua~ 

2,3t 12,18 16,18 19,H 21,46 2,16 

Lüzumlu T elefonlaT 
't'.angın: 
lstanbul lçln: 2422ı_ fle)·oğlu itin: 44614, KaıhklSy için: M020, Oskfıd:ı.: 

fcln: 60m!5. 
Ye.şilköy, Bakırköy, Bebek, fıırııbya, Buyükderc,Fcııerhalıce, l\nrıılılli, Eren. 

köy, Kartal, BüyQkada. Heybeli, Bıırgaı., Kınalı, için: Telefon muhabere memo. 
nma )'Dngm deırek klHidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deni:& .. .. 86 •• 20 
lieyaııt kulesi: 21D91i. Galata yansın kıılcsl: 4001i0. 
SıhhJ fmdad: 4'998. Müddeiumumilik: 22290. Eınııiyel müdürlii~O: 24382. 
Elektrik Sirkeli: Ue)o{;lu: 44801 • lstanbul: 2"378. 
Sular: tda~i: Bcyoı;ııu: 44783. Heşiktnş: 40938. Ciball: 20:.!22. Nuruoı.ına. 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: li0773. 
Havagaıl: lstanbul: 24378. Kıı<lıkôy: 60790. Dey~lu: 44642. 

T akıi Otomobili istemek için 
Beyoğlu cibell: 49084. Bebek ciheti: 86. 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
lstanbul ııcentellğf: 22740. Ranıkôy: 42362. 
Pazartesi Tophnncden lfl,30 l\lud::ıny::ı, 20 fü:ındırmıı 
Sah Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 19 Karnbign, 20 llandırma, Gn· 

laladan 12 Karatlcniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudany:ı, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva.. 

tık, 18 Bartın. · 
Perşembe Tophaneden 9,SO İzmit, 16,30 Mudanya, 20 B:ındım1a, Gıılalndan 

12, Karadeniz, 
Cuma Tophaneden 16,30 Mudanya, 19 Karablga, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, R:ın<lırma, Sirkeciden 15, A~·\'alık. 

18. B:ırlın 

' " 

Pazar Tophaneden 9, Imroz, 90,30 Izmll, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,30 lz
mir Sür, 12, l\anıdeniı, 22,20 Mudıınya, 

Müzeler 
Ayasarya, Roma • Oizan!J, Yllnan eserleri \'e Çinili Kô~k. Asker! Müze ve 

ıarnı~·lar, Ticaret \'e Sanayi Muıesi, Sıhht Müze: 
(Bu r.ıüzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve lslı\:n eserleri muzcsı: Pıızarteslden başka hera:ün saat 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 18 den 16 ya kııdar açıktır. 

n.Aemleket Dışı Deniz Sel rleri 
Hoınaaya \'apurl:ırı: Cumartesi y'..!nleri 13 de Kôstenceye; Salı günleri 18 de 

Pire. Beyrut, lskenderi:ye. 
İtalyan vapurları: Cuma günleri saat 10 da Pire, Brendlıl, Venedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon Müdürlü~n Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergiin Sirkeciden sn:ıt 22 de kalkar ve Avrupadan gelenl 

ııı:ıl 7,:ı!!> le Sirkeciye nıu,·ıısalııt eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar. 10,22 de selir. 
Edırne postası: Hergüa s.ıat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
llergün hareket eden şimendiferler: 
Sn:ıt 8 de Konya, 9 dn Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,:lO da 

F..skişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapa1arı. 
llu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankaru muhlelitl Pazartesi, Çarşamba 

ve Cuma günleri H:ıleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
MliNAKASA İLANLARI: ~ 
İnhisarlar idaresi için 17Gl!ll00 adet şarap ve 100000 ndet Jikör mantarı 

nümunclcrl mııcHılııce pazarlıklıı ~mi ın alııı:ıcaktır. Pazarlık yarınki çarşamba 

gfinü saat 11 de idarenin Kab:ıtaşt:ıki le\'nzım ,.e mübay:ıat şubesinde ynpıla

c:ıktır. 

lnhisnrlnr id:ırcsinin Tekirdağ ş:ırap fabrikası için 500 ton rekompoze kö. 
müriı pazarlıkla salın alınacaktır. Pazarlık yarınki tarşamha simü s:ıat 3 de 
idarenin K:ıhaıaştaki levazıın YC nıiibayaat şubesinde yapıl:ıcaktır. 

Gr;<,:EN SENE BtJGON l\re OLDU? 
*Portekiz dlkfııtörüne bir suikast teşelıbüsünde hulıınulduysa da akim kalrlı. 

• Cr:ıl:ıta~aray ,.e Güne.~ klüpleri k:ıYgalı bir mnç yaplılar. 
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18,30 Tcpebaşı belediye bahçesinden 
nakil Hafif müzik, 19,15 konferans: Fatih 
halkcYi namına: Selim Nüzhet (Kitap mev 
zuu), 19,55 Borsa haberleri, 20 Grıınvic ra
sathanesinden n::ıklen saat ayarı. Vediıt 
Rıza ve arkadaşları: Nih:ıvent, Hicazkar 
ve hnlk lürl.ülerl. 20,45 hava raporu, 20.48 
Ömer Rıza Doğrul tarafından arapça söy. 
Jcv, 21 S:ıot ayarı orkestra, 21,30 Cemal 
Kômil ve arkadaşları: Hüzzam ve halk 
şarkıları, 22,10 Tepebaşı bahçesinden nıı.. 

kil \'arycte • milzik, 22,50 son haberler ve 
erlesi günün progr:ımı, 23 s:ınt ayan son. 

ilhan Tarus'un 
Küçük hikayeleri 
Doktor 
Monro'nun 
Mektubu 

Yakında çıkıyor -
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.\ıfargarit, kollarını yavaş yavş gev

§eterck kızdan uzaklaştı. Genç kız, göz· 
lerini bu iyi kalbli kadına dikince onun 
sarar..iığını gördü: 

- Madam ne oldunuz! .. Rica ederim 
söyleyiniz • Çok milteessirsiniz, dedi. 

- Hayır .. Hayır ... Müsterih olunuz 
bir şeyim yok. Siz bana kavuşacakları
nızdan, babanızdan kimdi o, onun da 
saadetinden bahsediniz! 

Mirtiy saf bir tebessümler 
- Büridan, Jan Büridan, dedi. 
Margarit dudakları arasından çık -

' mak istiycn bir hıçkırığı 'boğdu. Büyüh 
bir gayret sarfederek gülmiye çalrş -
tı. Tatlı bir sesle: 

- Galiba, katideşiniz olacak? Hayır 
mı? Belki de bir dostunuzdur. 

- Niıanlrm ! .. 
- Nişanlınız, demek.. Şüphesiz o 

aizi, siz de onu seviyorsunuz 1 
- Biribirimiz için ölecek kadar 

madam! .• 
Kraliçe acele acele: 
- Evet, evet .. Anlıyorum, dedi. Pe· 

ki, peki.. Müsterih olunuz kızım. Büri
danın a;:kı belki sizi kurtaramu. Bir 
ka!f saat daha bekleyiniz. Ben sizi sa
&dete kavuşturmıya çalışacağım 1 • 

Margarit hem söylüyor, hem geri çe 
kiliyor, dehlize doğru yol alıy.crdu. Ka
pıyı kapadı. Elini kapının sürgüsü üze· 
rine koydu. Valuva ile zındancı çekilip 
gitmişlerdi. Bir an tereddütle durdu. 

Sanki affedilemiyecek bir cinayet iş-
leyecek miş gibi etrafına bakındı . 

Şiddetle sürgüyü itti. 
Sürgü gıcırdadı. 
Zındanda bir inilti uzandı • 
Mirtiyin anası, kızını eliyle zındana 

kapadıktan sonra ağır ağır, sendeliye 
ısendeliye !dehlizi geçerek yıldızların 

yarı aydınlattığı avluya çıktı. 

:/- "" :(. 

Valuva avludaydı. Mangaritin dışarı
ya yalnız çıktığını görünce durakladı. 
Bunun neye delalet ettiğini düşüne -
bilecek kadar bir zaman geçmeden 

M::ı.rgarit yanına yaklaşmış bulunuyor
du. 

- Kont! - dedi. - Kızı götünniyo
rum.. Seninle aramı bozmak istemiyo· 
rum. Sözlerimi iyi dinle, emirlerimi 
yerine getir. Şimdiye kadar ulaşama • 
<lığın iktidar mevkiine bu dakikada 
yakla§mış bulunuyorsun .•• 

Valuva, kraliçeyi hürmetle selamla • 
dı .• Fakat bu sırada :"Dişi kaplan ga
liba pençesini kaldırmıya hazırlam· 

yor.,, diye düşünmekten de kendini a
lamadı .. Kr~liçe devam etti: 

- Bu gece, gece yarısında benim 
namrma geleceklere kızı teslim eder· 
sin. Onlar, onu, bir yere götürüp bıra
kacaklardır. Kızın Tamplden alınıp 

başka bir yere götürüldüğünün kimse 
farkında olmıyacaktır. Genç kızı kral 
tanımıyor. Sence de bir tehlike mev· 
zuu bahsolmaz. Yakılmak veya i§ken· 
ce yapılmak için birisi teslim edilmeic 
bile icap etse yerine bir ba§kasını by
mak elindedir. Nasıl? Razı mısın Va
luva?. 

Kont cevap veridi: 
- Evet ha§metpenah !.. 
- İş halledilip bittikten sonra ben 

de sana mektubunu iade ederim. Krala 
verdiğim anda Monfokon ölüm evinde 
asılmam icap ettirecek aşk mektubu· 
nu .. Anlryorsun yal .• 

Kraliçe böylece son bir tehdit sa -
vurduktan sonra uzaklaştr. 

Kont kendi ken::1ine: 

- Git yılan kan, • dedi. - Kafam ez· 
miye, zehirli dişlerini sökmiye ihtiya
cım yok ... Büridan beni önce Marin -
yiden bir hançer darbesiyle kurtarabi
lir. O zaman karşı karşıya ikimiz kala
cağız, Margarit! Titremek sırası sana 
gelecek •. Seni takip etmemiş değilim. 

Esrarını gömdüğün nehri araştırttrm. 
Korkunç azametinle bir arada gelen ha
yalleri isticvap etti. 

" . . 
Kraliçe, el arabası yanında kendisini 

bekliycn Marinyinin yanma gitti. Baş· 

--------------------------------------------------~---------------\•ekil yer:nden bile kıır.ddamamıştı. 

Gözlerini Tampl zındanırun merdive -
nine dikmiş, kıpırdamadan duruyor. 
du. Mirtiyin kraliçeyle birlikte ı;elme
diğini görünce, elleri titredi. 

Kraliçe yanına yaklaşınca: 
- Nafile Marinyi, • dedi • • Ne ri

calarım, ne de tehditlerim bir netice 
vermel:li. Taş yürekli bir adam. Başka 

çareler aramalıyız kurtarmak için kı

zı! 

- Mirtiyi gördünüz mü?. 
- Gördüm .. 
- Ne yapıyor, ne söylüyor? Ne ka-

dar aglamıştır kim bilir 1 Size bende.ı 

bahsetti mi?. 

·- Ağladığı yok .. Babasını da sorma
dı .. 

- Nasıl beni sormadı mı? Benim için 
bir şey söylemedi mi?. 

- Hayır Marinyi.. Onun sevdiği a· 
damdan baıka düşündüğü yok.. Bana 

yalnız ondan bahsetti. Jan Büridanı 

deli gibi ıevdiğini söyledi . 

Marinyi şiddetle doğruldu. Kederli 

görünen yüzünde birdenbire kin çizgi

leri belirdi: 

- Ya!.. dedi.. Demek onu seviyor 
ha! .. Kendisine söylediğim sözlerden 

sonra bile.. Babasından bahsetmiyor 
öyle mi? Demek yalnız Büridanı, yalnız 

B',ridanı anlatıyor öyle mi?. Onu:ı Ö· 

lilmünü görerek ıstırabımdan gebere • 
ceğimi bilsem evlenmelerine gene razı 
olmıyacağım, 

- O halde Marinyi?. 
Bırakalım ge hersin?. 

-15-

BIGORNUN MUKABELEBILMISLt 

Bu hadisenin geçtiği gecenin ertesi 

günü, sur kapıları kapanacağı bir sıra
da dört adam Paristen dışarı çıkıyor -
lardı. 

Çıktıkları kapı, Port Opentr kapısı, 
ufkunda yeni kurulmuş iki darağacının 

bulunduğu ve Monfokon tepeleriyle 
çevrilmi§ bir ovaya bakıyordu. Burada 
bir kaç tanede fakir kulübe göze çar • 
par. Bu klübeleıiden birinin kapısı Üs· 
tünde bir yaprak demeti sarkıy.crdu. 

Acemi ressam, bu yaprak demetinin 
üstunc, deFğinden şarap akan bir fıçı 

resmi yapmıştı. 

Bu, o kadar acemice yapılmış bir re
simdi ki yalnız bu resme bakarak nenin 
kastedilmek istendiği anlaşılamazdı ı 
Gene bu resmin güç anlaşılacağını res
sam da anlamış olacaktr ki üzerine bir 
kaç tane de harf sıralamıştı: Akan fıçı.l 

işte Parisin Port Öpentr kaptSin· 
dan çıkan dört kişi bu "Akan fıçı,. ya 

dogru yol aldılar. 

içlerinden biri: 
- iyi ki aklıma nf'vale almak geldi. 

Yoksa Büri:1an, iki giindenberi sürük
lediği şu kahrolası meyhanede bizi aç· 
lıktan öldürecek •. - diye b:iğtrdı. 

Arkadaşı: 

- Hem açlıktan, hem susuzluktan l 
dedi. 

Bu iik adam Rike Odriyo ile Giyon 
Bürrasktı. 

üçüncüsü: 

- Sabırlı olun dostlanm, • dedi. • 

Çok bir şey kalmadı. Bir bu gecC,-bir 
de yarın .. 'Sonra bitti. 

Sonra kendi kendine içinden sordu: 

"Bitti mi? Hakikaten bitti mi?,, Bunu 
söyliyen de Bi.ı ridandı. 

Dördüncü adam elindeki sepeti 101 
meyhanenin bir masası üzerine koya· 

rak: 

-Oooff .. - dedi. - Bu c:.epetten be
nim ide hisseme bir şey düşeceğini Ü· 

mit etmemiş olsaydnn daha köprüden 
geçerken fırlatıp ntardım .. 

Bunu söyleyen de Lansölo Bi~om • 

du. 
Yaz mevsiminde bazı Parisliler bu 

meyhanenin çardaktan altında adi 
cinı:ten şarap içmiye gelirdi, 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Nafıa Vekaleti İstanbul 
Elektrik işleri Umum 

Müdürlüğünden: 
liUkt'ımctte satın alman İstanbul Elektlrlk Şirketinin muamelatı 1 

Temmuz 1338 tarihinden itibaren "İstanbul Elektrik işleri Umum MüdUr
lUğU" tarafından fillen lşletllmektedl r. Gerek Beyoğlunda l\tetro hanında. 
ki Umum l\lUdUrlüğe ,·e gerek Beyazıt ve Kadıköy şubelerimize yazı ile YU

ku bulacak müracaatlarda şirket keli mesl zlkredllmlyerek yukarda derce
dllen adresin aynen ayzılması muhterem mUşterllerlmlzden rica olunur. 

UMU~l Mt'DtJRLCK 
(4184) 

P. T. T. Fabrikası MUdilrlUğUnden: 
Bir dökUmcU ustaaı almaca.lltır. lıbatı ehliyet edene 200 kuru~a kadar 

rundelik verilir. 
İsteklilerin 15 Temmuz 938 tarihin de saat 14 de yapılacak denemeye iıti

rak için rrezkur tarihte bir istida ile fabrika müdürlUğüne müracaatları. 
(4092) 

Aka) işletmesi MUdUrlUğünden: 
A.KAY İsletmesi yaz tarifesinin Pazardan ba::;ka ı,:ünler kısmında 

d • 7 • 038 ('arşamba gününden itibaren aşağıdaki değlı:lkliklcr ynpıl
lnıştır: 

Kadıköy. Haydarpaşa hattında: 
liaydarpaşadan 7,38 de kalkan rnpur 7,!?0 de kaldırılacak l'e Köprü. 

Ye 7,40 da varacaktır. 
Kadıköyden 7,30 da kalkan vapur doğru Köprüye gelecektir. 
Köprüden 14,30 da, 15..20 de Haydarpaşa Ye KadıköyUne kalkan va

()tırıar onar dakika e"vele alınmıştır. 
Adalar ,.e Anadolu hattında: 
103 No. Ju sefer Burgazdan 6,40 - Kınalraıiadan G.55 de kalkarak Köp. ru Ye 7.40 da varacaktır. 
105 No. lu sefer Heybeliden 5,40. Büyilkadadan 5,50. Maltepeden 6,10 

- nostancıdan G,30. Suadlyeden 6.40 - Carldcbostanından 6,50 - Kalamıştan 
7.10. Modadan 7 ~20 • ırnprUye ,·arış 7,45. 

1 
107 No. lu sefer Pendlkten 5,45. Kartaldan 6.05 • BüyUkadadan 6,30 

ir>rbeUden 6,40 Köprüye varış 7,40. 144 No. hı sefer Köprüden 14,45 
- l<ınalrdan 15,25. Burgazdan 15,40Heybellden 15,55 - RüyUkadaya varış 

ı s.ıo. 
l36 \'C 145 No. lu seferin: Yalnız cumartesi günleri yapılacaktır. 
142 ve 153 No. lu seferler pazardan maada her gUn yapılacaktır. 

(4186) 

Nafıa Vekaletinden: 
ıt 1·8.938 tarihinde pazartesi gUnü saat 15 de euiltmesi yapılacak olan iki ·
et emilsiyon makinası, ve emilgatörün eksiltme saati resrtıl dairelerde mesai 

!laatıerinin değişmesi üzerine yine ayni gün saat 12,30 a alınmı§tır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin tekliflerini ayni gün saat 11,30 a kadar \'er-

l'n~leri li.zımdır. (2223) (4160) 

-------~----~------~--~---------------------------
Mathuat Umum MUdUrlU~Unden: 

"Al - Matbuat Umum MüdürıuğÜnun kapalı zarfla eksiltmeye koyduğu 
b Yın Tarihi" adlı mecmualarla altı kitap için 4-7.938 tarih ve Eaat on beş 
ğ~Çuktaki münakasaya giren taliplerin verdiği fiat layık hadde görülmedi. 
~·ınden eksiltme pazarlık suretiyle 7-7.938 Perşembe gUnU saat 12 de yeniden 
apıJacaktır. 

2 - Mecmuaların herbiri 1100 er, kitaplar ikişer bin tane basılacaktır. 
3 - Kitap ve mecmuaların tahmini tabı bedeli 12804 ve muvakkat temi· 

1 nat 961 liradır. Şartname Ankarada Matbuat umum mUdürlüğünde parasız o. 
arak verilir. 

lf 4 - Taliplerin 7.7-938 tarihinde saat 12 de Dahiliye Vekfileti binasında 
atbuat Umum MUdUrlUğündeki komisyona müracaat etmeleri ili.n olunur. 

(4183) 

' .. 

T. C. Ziraat · Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

1I 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 liraal 
'1ulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
~ılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 ,, 250 " 1,000 " 

40 ,, 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN AŞAGI DOŞ
l'~llYENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinciki.nun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin
'"'~ r.P.kllecektir. 

11\lUJl~l~All!A 
CAN KUQTAQ.lll 

El 
A • 

N . ·-~ K 1. ~-· 
Ait! 
5 
1 -... 
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·-...... irketi Hayriyeden -
Mesc1i saatlerinin son değişme kararından dolayı Temmuzun altınc. 

çarşamba sabahından itibaren ilave edilen yeni postalarla mevcut p-::sta
larda yapılan tadiller aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Sabahları Boğazi!jinden Köprüye inen 31-33-39 numaralı sefeı 
lcr tarifede gösterilen hareket vaktinden ( 15) dakika evvel kalkacaktır 

2 - Cumartesiden başka giinl.::rde: 

A) Köprüden 14,25 de bir vapur hareketle Yeniköy, Tarabya, Kireç· 
burnu, Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle ve Rumeli kavağına uğrayarak 

• 
f.'1cırlolu kavağına gidecektir. 

B) Köprüuen 14,~0 de bir vapur hareketle Kuzguncuk, Beylerbeyı 

ve Çengelköyüne uğrayarak Vanıköyüne gidecektir. 

Tarifede ( 130) numarada kayıtlı ve Köprüden saat (15) de kalka· 
::ağı yazdı postayı hoparlör tertibatile mücehhez ( 71) numaralı vapuru· 
muz yap<ıcaktır. Bu vapur Beşiktaş, Yeniköyden Altınkuma ve Altınkum· 
jan Yeniköy ve Anadoluhisarına uğrayarak tlsküdardan Köprüye döne· 
cektir. 

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini Boğazın temiz havasını alarak ge· 
çirmek istiyenlerin bu postayı tercihen evlerine dönebilecekleri ve istiyen· 
terin hamil oldukları kartlar ve gidip gelme adi biletlerle azimet ve avdet 
suretile uzun müddet Boğaz tenezzühünden istifade e.:Jebilecekleri ~ilan 
>~unur. 

Temmuzun on birinden itibaren ııneriyet mevkiine girecek olan fev· 
t<alade tenzilli aylık kart abonemanlarımızın şimdiden satılığa çıkarıldığ 

muhterem yolcularımıza bildirilir .. 

HAZl:\ISIZl.IGI 
MflJE, EKŞiLiK ve 
YAN:\IAT.AIU~I 

MEY\'A TUZU 
giderir • . Mide ,.e b:ır • 
sakları nlıştırnınz. 1 
~lAZO~ isim llOROS 
markasına ılikk:ıt. 

;\.lııtlaka evinizıle lıir 

şişe hıılıındıırunuı;. 

Bir Amerikan 
müessesesi bir 

tek nlsyen orıyor: 
Şerait: Elektrik işinden anlamak 
1 - Ingilizce \C fransızcayı okuyup 

anlıyacak kadar bilmek. 

fr------" 
AKSIRIK, 

NEZLE 

Bütün göğüs 
hastah1'1arar. ın 

kara habercisidir 

Hastahk lhttmallerlnl 

6RiPiN 
ODEON No. S 
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ı<.ÖRTİNG 
6 LAMBALI 
~UPRA-~fLECTOR •~ 

RAl)YOLARİYLE 

TURKlYE YEKILi : 

NECiP ERSES 
İSTANBUL GALATA 
ee 5Lİ HAN ZÜLFARUZ Sokak 

~A~~~~~.I. .'~.1~,,/ıd ı • KA!t,-r~,._._~ ~ ~ , ...... 

~DEOM 

ODEO'll Ne. 1 ODEON No. t 

2 - Türk olmak, askerlik vazifesini ik 
mal etmiş bulunmak. 

alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde fev
kalade itinalarla hazırlanır. 

Rahatsızlıkları, ağrıları defet
mekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalbinize, mildenize 
ve böbreklerinize yorgunluk 
vermez. 

•-~ADEM 
• 
1 

• 
1 DAR~-• i KT 

3 - Ya~ı otuzu geçkin olmamak. 
falipleıi~. a kcrlık. mektep ve iş \'e

sikalanm hamilen hcrgün sabah 8-10 ve 
ak~amları 5-8 ara ı Tokatliyan otelinde 
43 ~numaralı dairede Bay Esen'e müra
caatları. 

1 

icabında 3 kaJe alınabilir. İl· 

mine dikkat, taklidlerinden sa- H 
kmrnız ve GRlPIN yerine baş 
ka bir marka verirler&e şiddetle 

~IE\?ŞEKIL.ft~DNIE 

M BiN 
r ••••..,. ISTANBUL ~--·!· reddediniz. 1 

()tomobllcller, 1 ı·- ıabıe
11

•• 1 

ve işçşl~r~Ö~~~1~~·etinden 
1

_ Birinci sın-ıl Operatör - .:::~:::::::~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::----------
r.er , czanede arayımz. ı Poal• .iulueu 12Sl rtorıno'lı ı 

4 - 7 - 938 gününde cemiyct, Tak- ll)r. CAFERTAV\'Ai11 K L M e N A 
simde Anaçeşmc sokağında 22 E 

1 numaralı (Eski Emlak Şirketi Mü· : Umumt cerrahi ve sinir. dimağ estetik 
düriyet) binasına nakletmiş oldu- 1 cerrahisi mütehassısı 1 

· PARlS TIP FAKtlLTESI S ._ ğu umum azaya ilan olunur. -

l
m-••• w.:::::::::::::::-.-.ı:::::::-.u:::u.ı1 

llr. irfan Kayra i~ 
p Röntken Mütehassısı jl 

l
i Hergün öğleden sonra saat 3 len 7 11 

ye kadar Belediye, Binhirdirek Nuri- . 

corum 90kakta Aslaner apartıman l ı 
No. 8- J(l · 

.....-.............................. ----·1111·1 .......... . ................................... ._.... • .......... 1 

ASlSTA~l e: 

Erkek. kadın arneliyatlan. dimai!: 
estetik ''}•iiz •• meme, karın buru~uk 5 
tuğu ve gençlik ameliyatı.. ğ 

(Nisaiye ve doğum mü~rha:;:.ı~ı) ! 
Muayene sahahları M e c r !I nen i 
8 den 10 a kadar ll U İ ... 

O~lerlen 50nra Oı·retlidir. Tel 4408' ii1 
ı ~·, "il·ı l ';ı-m·ıkl(:ıqı l~ıımt-li h~ın ı i ............... . 

1 

GR p NEZLE NEVRALJi 

BAŞ v e D • 
1 ş 

AGRILARI ARTRiTiZM 


